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Amendement 203
Patrizia Toia

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Bij deze richtlijn wordt een 
geharmoniseerd kader voor de regulering 
van elektronische-communicatiediensten, 
elektronische-communicatienetwerken, 
bijbehorende faciliteiten en bijbehorende 
diensten vastgesteld, evenals bepaalde 
aspecten van eindapparatuur, met als doel 
de toegankelijkheid voor gebruikers met 
een handicap te verbeteren en het gebruik 
van elektronische communicatie door 
minder begunstigde gebruikers aan te 
moedigen. De richtlijn legt taken van de 
nationale regelgevende instanties vast 
alsmede een reeks procedures om de 
geharmoniseerde toepassing van het 
regelgevingskader in de gehele 
Gemeenschap te waarborgen.

Or. it

Motivering

In dit amendement worden de verschillende aspecten verduidelijkt van eindapparatuur die de 
toegankelijkheid van alle telecommunicatiediensten kan waarborgen.

Amendement 204
Silvia-Adriana Ţicău

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

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

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

Or. ro

Motivering

Het is van wezenlijk belang dat personen met een handicap toegang hebben tot 
eindapparatuur, zodat ze kunnen gebruikmaken van het dienstenaanbod van de 
informatiemaatschappij.

Amendement 205
Fiona Hall

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 206
Patrizia Toia

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In artikel 1 wordt het volgende lid 
opgenomen:
(1 bis) Het geharmoniseerde 
regelgevingskader moet de 
consumentenbescherming in de 
elektronische-communicatiesector 
bevorderen en met alle middelen en in alle 
vormen zorgen voor correcte en 
uitgebreide informatie, tarieftransparantie 
en dienstverlening van hoge kwaliteit.
Het moet ook de rol van 
consumentenverenigingen bij het 
adviseren van het publiek erkennen en 
ervoor zorgen dat de verantwoordelijke 
instanties en personen over de nodige 
middelen beschikken om potentiële 
manipulatie te kunnen voorkomen en 
voldoende efficiënt te kunnen optreden 
tegen alle fraude op het vlak van 
elektronische-communicatiediensten.

Or. it

Motivering

Dit amendement onderstreept de noodzaak van consumentenbescherming.
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Amendement 207
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -2 (nieuw)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-2) In artikel 2 komt letter a als volgt te 
luiden:
"(a) "elektronische-
communicatienetwerk": de 
transmissiesystemen en in voorkomend 
geval de schakel- of routeringsapparatuur 
en de andere middelen of niet-actieve 
netwerkelementen die het mogelijk maken 
signalen over te brengen via draad, 
radiogolven, optische of andere 
elektromagnetische middelen waaronder 
satellietnetwerken, vaste (circuit- en 
pakketgeschakelde, met inbegrip van 
internet) en mobiele terrestrische 
netwerken, elektriciteitsnetten, voorzover 
deze voor overdracht van signalen worden 
gebruikt, netwerken voor radio- en 
televisieomroep en 
kabeltelevisienetwerken, ongeacht de aard 
van de overgebrachte informatie;"

Or. xm

Motivering

De definitie wordt verduidelijkt, aangezien ze in meerdere mate betrekking heeft op 
elektronische-communicatienetwerken dan op openbare communicatienetwerken.

.
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Amendement 208
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) "transnationale markten": markten die 
de Gemeenschap of een groot deel daarvan 
bestrijken en zich bevinden in één of meer 
lidstaten;

(b) "transnationale markten": 
overeenkomstig artikel 15, lid 4, 
gedefinieerde markten die de 
Gemeenschap of een groot deel daarvan 
bestrijken;

Or. es

Motivering

De verwijzing naar artikel 14, lid 4, moet worden gehandhaafd, aangezien dit artikel de 
definitie van transnationale markten bevat.

Amendement 209
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) "openbaar communicatienetwerk": een 
elektronische-communicatienetwerk dat 
geheel of hoofdzakelijk wordt gebruikt om 
openbare elektronische-
communicatiediensten aan te bieden ter 
ondersteuning van de overdracht van 
informatie tussen netwerkaansluitpunten 
met inbegrip van niet-actieve 
netwerkelementen;

(d) "openbaar communicatienetwerk": een 
elektronische-communicatienetwerk dat 
geheel of hoofdzakelijk wordt gebruikt om 
openbare elektronische-
communicatiediensten aan te bieden ter 
ondersteuning van de overdracht van
informatie tussen netwerkaansluitpunten;

Or. es
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Motivering

Amendement omwille van de consistentie: niet-actieve netwerkelementen zijn immers 
opgenomen in de definitie van elektronische-communicatienetwerk (artikel 2, letter a).

Amendement 210
Nikolaos Vakalis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Teneinde de ontwikkeling van infrastructuur aan te moedigen, moet de toegang tot kabelgoten 
niet kunstmatig worden beperkt tot kabelgoten van telecommunicatie-exploitanten maar 
toegang tot alle beschikbare leidingtracés omvatten. Hoe meer leidingtracés er beschikbaar 
zijn des te groter is de kans op duurzame concurrentie, dankzij de ontwikkeling van netwerken 
door derden. 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.
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Amendement 211
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Motivering

Het is de bedoeling de draagwijdte van de definitie te vergroten om er meer voorbeelden van
bijbehorende faciliteiten te kunnen in opnemen. 

De formulering moet overeenstemmen met punt (i) van artikel 12 van de ontwerprichtlijn 
inzake de toegang tot elektronische-communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten.

Amendement 212
Stefano Zappalà

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter c
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 2 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Facturerings- en inningsdiensten en toegang tot abonneegegevensbestanden zijn 
fundamentele voorzieningen die een telecommunicatie-exploitant die de toegang tot de 
eindgebruikers controleert, moet verlenen aan aanbieders van telefooninlichtingendiensten 
zodat de aanbieding van concurrerende telefooninlichtingendiensten gebeurt in 
overeenstemming met de mededingingsrichtlijn (artikel 5). Toegang tot 
abonneegegevensbestanden wordt specifiek behandeld in artikel 25.2 van de 
Universeledienstenrichtlijn.

Amendement 213
Gabriele Albertini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) "bijbehorende faciliteiten": de bij een 
elektronisch-communicatienetwerk en/of 
een elektronische-communicatiedienst 
behorende faciliteiten die het aanbieden 

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

van diensten via dat netwerk en/of die 
dienst mogelijk maken en/of ondersteunen 
of het potentieel hiertoe bezitten en een 
aantal adresvertaalsystemen omvatten, 
facturerings- en inningsdiensten en 
abonneegegevensbestanden voor de 
aanbieding van 
telefooninlichtingendiensten,
voorwaardelijke toegangssystemen en 
elektronische programmagidsen alsmede 
fysieke infrastructuur zoals kabelgoten, 
masten, straatkasten en gebouwen;

Or. en

Motivering

Facturerings- en inningsdiensten en toegang tot abonneegegevensbestanden zijn 
fundamentele voorzieningen die een telecommunicatie-exploitant die de toegang tot de 
eindgebruikers controleert, moet verlenen aan aanbieders van telefooninlichtingendiensten 
zodat de aanbieding van concurrerende telefooninlichtingendiensten gebeurt in 
overeenstemming met de mededingingsrichtlijn (artikel 5). Toegang tot 
abonneegegevensbestanden wordt specifiek behandeld in artikel 25.2 van de 
Universeledienstenrichtlijn.

Amendement 214
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Facturerings- en inningsdiensten en toegang tot abonneegegevensbestanden zijn 
fundamentele voorzieningen die een telecommunicatie-exploitant die de toegang tot de 
eindgebruikers controleert, moet verlenen aan aanbieders van telefooninlichtingendiensten 
zodat de aanbieding van concurrerende telefooninlichtingendiensten gebeurt in 
overeenstemming met de mededingingsrichtlijn (artikel 5). Toegang tot 
abonneegegevensbestanden wordt specifiek behandeld in artikel 25.2 van de 
Universeledienstenrichtlijn.

Amendement 215
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(s) "schadelijke interferentie": interferentie 
die het functioneren van een 
radionavigatiedienst of van andere 
veiligheidsdiensten in gevaar brengt, die 
het gezamenlijke gebruik van frequenties 
hindert of die een overeenkomstig de van 
toepassing zijnde internationale,
communautaire of nationale voorschriften 
werkende radiocommunicatiedienst op een 
andere wijze ernstig kan doen
achteruitgaan, hinderen of herhaaldelijk 
onderbreken.

Or. en



AM\725136NL.doc 13/110 PE407.630v01-00

NL

Motivering

De lidstaten moeten beperkingen kunnen opleggen, niet alleen wanneer interferentie wordt 
waargenomen, maar ook wanneer vermoedelijk schadelijke interferentie optreedt. Gezien de 
ernst van interferentieproblemen tussen eenweg- en tweewegdiensten (ontvangst en 
transmissie), is het van essentieel belang bescherming te bieden tegen schadelijke 
interferentie, overeenkomstig de internationaal overeengekomen frequentieplannen, en met 
name het plan van Genève van de ITU (GE-O6). De nationale rechtsstelsels moeten de ruimte 
hebben om het gewone gebruik van het spectrum te beschermen.

Amendement 216
Reino Paasilinna

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(s) ”schadelijke interferentie": interferentie 
die het functioneren van een 
radionavigatiedienst of van andere 
veiligheidsdiensten in gevaar brengt, of die 
een overeenkomstig de van toepassing 
zijnde communautaire of nationale 
voorschriften werkende 
radiocommunicatiedienst op een andere 
wijze ernstig kan doen achteruitgaan, 
hinderen of herhaaldelijk onderbreken.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten beperkingen kunnen opleggen, niet alleen wanneer interferentie wordt 
waargenomen, maar ook wanneer vermoedelijk schadelijke interferentie optreedt. De definitie 
moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.
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Amendement 217
Hannes Swoboda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(s) "schadelijke interferentie": interferentie 
die het functioneren van een elektronische-
communicatiedienst, zoals een 
radionavigatiedienst, of van andere 
veiligheidsdiensten in gevaar brengt, of die 
een overeenkomstig de van toepassing 
zijnde communautaire of nationale 
voorschriften werkende elektronische-
communicatiedienst op een andere wijze 
ernstig doet achteruitgaan, hindert of 
herhaaldelijk onderbreekt.

Or. en

Motivering

Van providers van mobiele netwerken wordt geëist dat zij conform de 
Universeledienstenrichtlijn diensten van hoge kwaliteit aanbieden. Schadelijke interferenties 
vormen een even grote bedreiging voor de diensten van exploitanten van mobiele netwerken 
als voor alle andere elektronische-communicatiediensten. Daarom moet een juiste definitie 
worden opgesteld van schadelijke interferentie, die betrekking heeft op alle diensten en niet 
alleen op individuele diensten die als bijzonder belangrijk worden beschouwd.

Amendement 218
Angelika Niebler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(s) "schadelijke interferentie": interferentie 
die het functioneren van een 
radionavigatiedienst of van andere 

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

veiligheidsdiensten in gevaar brengt, of die 
een overeenkomstig de van toepassing 
zijnde communautaire of nationale 
voorschriften of internationale plannen 
voor spectrumgebruik werkende 
radiocommunicatiedienst op een andere 
wijze ernstig doet achteruitgaan, hindert of 
herhaaldelijk onderbreekt. 

Or. de

Motivering

Verduidelijking: internationale plannen voor spectrumgebruik moeten ook in aanmerking 
worden genomen.

Amendement 219
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Motivering

De definitie moet niet alleen rekening houden met nationale en communautaire maar ook met 
internationale voorschriften.
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Amendement 220
Gunnar Hökmark

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 221
Erna Hennicot-Schoepges

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

De lidstaten moeten indien nodig beperkingen kunnen opleggen om waargenomen 
interferentie te kunnen vermijden, alsook wanneer het waarschijnlijk is dat schadelijke 
interferentie zal optreden.

Het is van wezenlijk belang dat rekening wordt gehouden met de voorschriften en 
verordeningen van de ITU. Voor sommige diensten, zoals satellietdiensten, moet een 
vergunning worden verstrekt door nationale ITU-instanties die geen deel uitmaken van de 
EU, zelfs indien de diensten binnen de EU worden gebruikt.

Amendement 222
Rebecca Harms

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) Aan artikel 2 wordt het volgende 
punt toegevoegd:
"(s bis) "publiek beschikbaar": 
beschikbaar voor het publiek onder 
voorbehoud van de aanvaarding van 
commerciële voorwaarden."

Or. en

Motivering

Dit amendement wil duidelijkheid scheppen over een term die vaak voorkomt in de richtlijnen 
maar die niet consistent wordt geïnterpreteerd in de nationale wetgeving, wat tot aanzienlijke 
variaties leidt in de rechten, verplichtingen en administratieve lasten die in de verschillende 
landen van toepassing zijn op aanbieders van telecommunicatiediensten.

Amendement 223
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

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

(e bis) Aan artikel 2 wordt het volgende 
punt toegevoegd:
"(s bis) "publiek beschikbaar": 
beschikbaar voor het publiek onder 
voorbehoud van de aanvaarding van 
commcerciële voorwaarden."

Or. en

Motivering

Dit amendement wil duidelijkheid scheppen over een term die vaak voorkomt in de richtlijnen 
maar die niet consistent wordt geïnterpreteerd in de nationale wetgeving, wat tot aanzienlijke 
variaties leidt in de rechten, verplichtingen en administratieve lasten die in de verschillende 
landen van toepassing zijn op aanbieders van telecommunicatiediensten.

Amendement 224
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Motivering

De acuerdo con la definición de Autoridades Nacionales de Reglamentación (ANR) prevista 
en esta Directiva, las ANR pueden ser no sólo las que tienen competencias en materia de 
regulacion ex-ante del mercado de comunicaciones electrónicas sino tambien todas aquéllas 
a las que se les haya encomendado competencias en materia de  consumidores, protección de 
datos, espectro y numeración, etc., que pueden corresponder a otras autoridades o a la 
Administración Central de Estado. Por ello, las nuevas exigencias contempladas en el 
apartado 3, deben circuncribirse exclusivamente a las ANR que tengan competencias en 
materia de regulación ex-ante de los mercados de comunicaciones electrónicas.

Amendement 225
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

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

Amendement 226
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat het 
hoofd van een nationale regelgevende 
instantie of zijn/haar plaatsvervanger
alleen kan worden ontslagen indien hij niet 
meer aan de tevoren in de nationale 
wetgeving vastgestelde eisen voor de 
uitoefening van dat ambt voldoet of op 
ernstige wijze is tekortgeschoten. Het 
besluit om het hoofd van een nationale 
regelgevende instantie te ontslaan, moet 
een omstandige motivering omvatten en 
moet openbaar worden gemaakt op het 
moment van ontslag.

De leden van de raden van bestuur van de 
nationale regelgevende instanties worden 
benoemd voor een hernieuwbare periode 
van vijf jaar. De lidstaten moeten ervoor 
zorgen dat de leden van de raad van 
bestuur van een nationale regelgevende 
instantie alleen kunnen worden ontslagen 
indien ze niet meer aan de tevoren in de 
nationale wetgeving vastgestelde eisen 
voor de uitoefening van hun ambt voldoen
of op ernstige wijze zijn tekortgeschoten. 
Het besluit om een lid van de raad van 
bestuur van een nationale regelgevende 
instantie te ontslaan, moet een omstandige 
motivering omvatten en moet openbaar 
worden gemaakt op het moment van 
ontslag.

Or. ro

Motivering

Deze voorschriften zijn nodig om de stabiliteit en onafhankelijkheid van de regelgevende 
instanties te waarborgen.
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Amendement 227
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten moeten ervoor zorgen dat het 
hoofd van een nationale regelgevende 
instantie of zijn/haar plaatsvervanger alleen 
kan worden ontslagen indien hij niet meer 
aan de tevoren in de nationale wetgeving 
vastgestelde eisen voor de uitoefening van 
dat ambt voldoet of op ernstige wijze is 
tekortgeschoten. Het besluit om het hoofd 
van een nationale regelgevende instantie te 
ontslaan, moet een omstandige motivering 
omvatten en moet openbaar worden 
gemaakt op het moment van ontslag. 

Lidstaten moeten ervoor zorgen dat het 
hoofd van een nationale regelgevende 
instantie zoals hoger vermeld of zijn/haar 
plaatsvervanger alleen kan worden 
ontslagen indien hij niet meer aan de 
tevoren in de nationale wetgeving 
vastgestelde eisen voor de uitoefening van 
dat ambt voldoet of op ernstige wijze is 
tekortgeschoten. Het besluit om het hoofd 
van een nationale regelgevende instantie te 
ontslaan, moet een omstandige motivering 
omvatten en moet openbaar worden 
gemaakt op het moment van ontslag.

Or. es

Motivering

De acuerdo con la definición de Autoridades Nacionales de Reglamentación (ANR) prevista 
en esta Directiva, las ANR pueden ser no sólo las que tienen competencias en materia de 
regulacion ex-ante del mercado de comunicaciones electrónicas sino tambien todas aquéllas 
a las que se les haya encomendado competencias en materia de  consumidores, protección de 
datos, espectro y numeración ,etc., que pueden corresponder a otras autoridades o a la 
Administración Central de Estado. Por ello, las nuevas exigencias contempladas en el 
apartado 3, deben circuncribirse exclusivamente a las ANR que tengan competencias en 
materia de regulación ex-ante de los mercados de comunicaciones electrónicas.

Amendement 228
Paul Rübig

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

(3 bis) In artikel 3, lid 3, wordt de 
volgende alinea toegevoegd:
"3 bis. De nationale regelgevende 
instanties van hun kant mogen aanbieders 
van communicatiediensten en/of -
netwerken uitsluitend om dergelijke 
informatie en documentatie vragen indien 
dit noodzakelijk is voor de uitvoering van 
de taken die de lidstaten hun hebben 
toevertrouwd."

Or. de

Motivering

De oprichting van onafhankelijke en onpartijdige nationale regelgevende instanties (NRI's), 
die al hun activiteiten uitvoeren in overeenstemming met het beginsel van transparantie, 
evenals de uitbreiding van het recht van beroep moeten onvoorwaardelijk worden toegejuicht. 
De verplichting in dit verband om documentatie en informatie te verschaffen moet binnen de 
grenzen van het redelijke blijven, al was het maar om te vermijden dat het verschaffen en 
voorbereiden van dergelijk materiaal een nieuwe, arbeidsintensieve taak wordt voor de NRI's.

Amendement 229
Erika Mann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) In artikel 3 wordt het volgende lid 
toegevoegd:
"3 bis. De lidstaten moeten ervoor zorgen 
dat de doelstellingen van het ETO voor 
wat het bevorderen van de coördinatie van 
de regelgeving en van de coherentie 
betreft, actief worden ondersteund door de 
verantwoordelijke nationale regelgevende 
instanties.
De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de 
nationale regelgevende instanties over 
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voldoende financiële middelen en 
personeel beschikken om de hun 
toegewezen taken te kunnen uitvoeren en 
actief te kunnen deelnemen aan en 
bijdragen tot de werkzaamheden van het 
ETO. Nationale regelgevende instanties 
moeten over afzonderlijke jaarlijkse 
begrotingen beschikken en hun 
begrotingen worden openbaar gemaakt."

Or. en

Motivering

Dankzij de toevoeging van lid 3 bis moeten de lidstaten ervoor zorgen dat een Europees 
Telecomregelgeversorgaan (ETO) wordt opgericht, bestaande uit alle nationale regelgevende 
instanties. Het ETO zou worden opgezet als een vereniging van nationale regelgevende 
instanties zonder eigen rechtspersoonlijkheid. Dat wil met name zeggen dat dit orgaan geen 
deel zou uitmaken van de administratie van de Gemeenschap, noch rechtstreeks, noch 
onrechtstreeks. Dit voorkomt tegenstrijdigheden met de Meroni-jurisprudentie.

Amendement 230
Erika Mann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) In artikel 3 wordt het volgende lid 
toegevoegd:
"3 ter. De lidstaten moeten ervoor zorgen 
dat de NRI's zoveel mogelijk rekening 
houden met de gemeenschappelijke 
standpunten van het ETO bij het nemen 
van eigen beslissingen voor hun 
thuismarkten."

Or. en



PE407.630v01-00 24/110 AM\725136NL.doc

NL

Amendement 231
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quater) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 3 bis
De lidstaten richten samen een netwerk 
van nationale regelgevende instanties op 
overeenkomstig de bepalingen van 
Verordening nr. [.../.../EG]1.
1 Verordening tot oprichting van het 
Netwerk van nationale regelgevende 
instanties voor de Europese elektronische-
communicatiemarkt."

Or. en

Motivering

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

Amendement 232
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 233
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwachting van de uitkomst van het 
beroep wordt de beslissing van de 
nationale regelgevende instantie 
gehandhaafd, behalve wanneer voorlopige 
maatregelen worden verleend. Voorlopige 
maatregelen kunnen alleen worden 
verleend indien de gevolgen van het besluit 
dringend moeten worden geschorst om te 

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

de gevolgen van het besluit dringend 
moeten worden geschorst om te 
voorkomen dat de partij die om dergelijke 
maatregelen vraagt ernstige en 
onherstelbare schade wordt toegebracht en 
indien dit noodzakelijk is met het oog op 
het verkrijgen van evenwicht.

Or. es

Motivering

Er moet rekening worden gehouden met de verschillende procedurerechten in de lidstaten.

Amendement 234
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

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

Amendement 235
Catherine Trautmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) Het volgende lid wordt toegevoegd:
"2 bis. Beroepsinstanties mogen in de 
loop van een beroepsprocedure om het 
advies van het ETO vragen alvorens een 
besluit te nemen."

Or. en

Motivering

Beroepsinstanties behoren ook het recht te hebben om het ETO te raadplegen wanneer een 
zaak gevolgen heeft voor de interne markt. Dit mechanisme zou een progressieve 
harmonisatie in de toepassing van het kader bevorderen en de consistentie van de 
elektronische-communicatiemarkt verhogen.

Amendement 236
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten verzamelen informatie over 
het onderwerp van beroepen, het aantal 
verzoeken voor beroep, de duur van de 
beroepsprocedures, het aantal besluiten om 

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

besluiten om voorlopige maatregelen te 
verlenen. Indien daartoe een gemotiveerd 
verzoek wordt geformuleerd, stellen de 
lidstaten dergelijke informatie ieder jaar
beschikbaar aan de Commissie.

Or. es

Motivering

Om een toename van de bureaucratische rompslomp en onnodige kosten te vermijden.

Amendement 237
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

De oprichting van onafhankelijke en onpartijdige nationale regelgevende instanties (NRI's), 
die al hun activiteiten uitvoeren in overeenstemming met het beginsel van transparantie, 
evenals de uitbreiding van het recht van beroep moeten onvoorwaardelijk worden toegejuicht. 
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De verplichting in dit verband om documentatie en informatie te verschaffen moet binnen de 
grenzen van het redelijke blijven, al was het maar om te verhinderen dat het verschaffen en 
voorbereiden van dergelijk materiaal een nieuwe, arbeidsintensieve taak wordt voor de NRI's.

Amendement 238
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 239
Lambert van Nistelrooij

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

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

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die elektronische-
communicatienetwerken en -diensten 
aanbieden, alle, ook financiële, informatie 
verstrekken die de nationale regelgevende 
instanties nodig hebben om de naleving te 
waarborgen van deze richtlijn, van de 
besluiten die zijn genomen in 
overeenstemming ermee en van de 
specifieke richtlijnen. Zij dienen dergelijke 
informatie op verzoek onverwijld en 
volgens de door de nationale regelgevende 
instantie vastgestelde termijnen en mate 
van detail te verstrekken. De door de 
nationale regelgevende instantie gevraagde 
informatie dient in evenredigheid te zijn 
met de uitvoering van die taak. De 
nationale regelgevende instantie geeft de 
redenen voor haar verzoek om informatie 
en respecteert de communautaire en 
nationale wetgeving inzake de 
vertrouwelijkheid van commerciële 
informatie.

Or. en

Motivering

Het doorgeven van informatie over de toekomstige ontwikkeling van het netwerk of van 
diensten leidt tot meer onzekerheid en grotere ontwikkelingsrisico's. Daarom moet ervoor 
worden gezorgd dat de verzoeken om informatie van de NRI's in overeenstemming zijn met de 
communautaire en nationale wetgeving inzake de vertrouwelijkheid van commerciële 
informatie.
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Amendement 240
Reino Paasilinna

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die elektronische-
communicatienetwerken en -diensten 
aanbieden, alle, ook financiële, informatie 
verstrekken die de nationale regelgevende 
instanties nodig hebben om de naleving te 
waarborgen van deze richtlijn, van de 
besluiten die zijn genomen in 
overeenstemming ermee en van de 
specifieke richtlijnen. Zij dienen dergelijke
informatie op verzoek onverwijld en 
volgens de door de nationale regelgevende 
instantie vastgestelde termijnen en mate 
van detail te verstrekken. De door de 
nationale regelgevende instantie gevraagde 
informatie dient in evenredigheid te zijn 
met de uitvoering van die taak. De 
nationale regelgevende instantie geeft de 
redenen voor haar verzoek om informatie.

Or. en

Motivering

De voorgestelde toevoeging betreffende informatie over de toekomstige ontwikkeling van hun 
netwerk of diensten kan een probleem vormen, aangezien dit type informatie 
hoogstwaarschijnlijk vertrouwelijke informatie omvat. De drempel voor deze vereiste moet 
zeer hoog zijn. In dit geval is niet duidelijk wat het nut en de toegevoegde waarde van deze 
informatie voor de instanties zijn.
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Amendement 241
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

De vraag om informatie over toekomstige ontwikkelingen lijkt te veronderstellen dat de 
ondernemingen in kwestie over voorspellende gaven beschikken; het is ook niet duidelijk hoe 
concreet een ontwikkeling moet zijn vooraleer ze moet worden gemeld. Opdat de 
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bevoegdheden van de NRI's om dergelijke informatie te eisen proportioneel zouden blijven, en 
in het belang van de rechtszekerheid van de ondernemingen, is een beperkende 
verduidelijking hier op haar plaats.

Amendement 242
Dragoş Florin David

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Behalve in gevallen die vallen onder de 
artikelen 7, lid 10, 20, of 21, en tenzij 
anders bepaald in de 
uitvoeringsmaatregelen die zijn vastgesteld 
overeenkomstig artikel 9 quater, moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat wanneer de 
nationale regelgevende instanties 
voornemens zijn maatregelen te nemen in 
overeenstemming met deze richtlijn of de 
specifieke richtlijnen die een belangrijke 
impact hebben op de relevante markt waar 
zij voornemens zijn beperkingen vast te 
stellen in overeenstemming met artikel 9, 
lid 3, en 9, lid 4, de belanghebbende 
partijen de mogelijkheid wordt geboden 
binnen een redelijke periode opmerkingen 
in te dienen over de ontwerp-maatregel. 

Behalve in gevallen die vallen onder de 
artikelen 7, lid 10, 20, of 21, en tenzij 
anders bepaald in de 
uitvoeringsmaatregelen die zijn vastgesteld 
overeenkomstig artikel 9 quater, moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat wanneer de 
nationale regelgevende instanties 
voornemens zijn maatregelen te nemen in 
overeenstemming met deze richtlijn of de 
specifieke richtlijnen die een belangrijke 
impact hebben op de relevante markt waar 
zij voornemens zijn beperkingen vast te 
stellen in overeenstemming met artikel 9, 
lid 3, en 9, lid 4, de belanghebbende 
partijen de mogelijkheid wordt geboden 
binnen een redelijke periode - die niet 
korter mag zijn dan 4 weken -
opmerkingen in te dienen over de 
ontwerpmaatregel.

Or. en

Amendement 243
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Behalve in gevallen die vallen onder de 
artikelen 7, lid 10, 20, of 21, en tenzij 
anders bepaald in de 
uitvoeringsmaatregelen die zijn vastgesteld 
overeenkomstig artikel 9 quater, moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat wanneer de 
nationale regelgevende instanties 
voornemens zijn maatregelen te nemen in 
overeenstemming met deze richtlijn of de 
specifieke richtlijnen die een belangrijke 
impact hebben op de relevante markt waar 
zij voornemens zijn beperkingen vast te 
stellen in overeenstemming met artikel 9, 
lid 3, en 9, lid 4, de belanghebbende 
partijen de mogelijkheid wordt geboden 
binnen een redelijke periode opmerkingen 
in te dienen over de ontwerp-maatregel.

Behalve in gevallen die vallen onder de 
artikelen 7, lid 10, 20, of 21, en tenzij 
anders bepaald in de 
uitvoeringsmaatregelen die zijn vastgesteld 
overeenkomstig artikel 9 quater, moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat wanneer de 
nationale regelgevende instanties 
voornemens zijn maatregelen te nemen in 
overeenstemming met deze richtlijn of de 
specifieke richtlijnen die een belangrijke 
impact hebben op de relevante markt waar 
zij voornemens zijn beperkingen vast te 
stellen in overeenstemming met artikel 9, 
lid 3, en 9, lid 4, en wanneer deze 
maatregelen een belangrijke impact 
hebben op de betrokken markt, de 
belanghebbende partijen de mogelijkheid 
wordt geboden binnen een redelijke 
periode - die niet korter mag zijn dan 
6 weken - opmerkingen in te dienen over 
de ontwerpmaatregel. 

Or. es

Amendement 244
Lambert van Nistelrooij

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Behalve in gevallen die vallen onder de 
artikelen 7, lid 10, 20, of 21, en tenzij 
anders bepaald in de 
uitvoeringsmaatregelen die zijn vastgesteld 
overeenkomstig artikel 9 quater, moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat wanneer de 
nationale regelgevende instanties 
voornemens zijn maatregelen te nemen in 
overeenstemming met deze richtlijn of de 

Behalve in gevallen die vallen onder de 
artikelen 7, lid 10, 20, of 21, en tenzij 
anders bepaald in de 
uitvoeringsmaatregelen die zijn vastgesteld 
overeenkomstig artikel 9 quater, moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat wanneer de 
nationale regelgevende instanties 
voornemens zijn maatregelen te nemen in 
overeenstemming met deze richtlijn of de 
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specifieke richtlijnen die een belangrijke 
impact hebben op de relevante markt waar 
zij voornemens zijn beperkingen vast te 
stellen in overeenstemming met artikel 9, 
lid 3, en 9, lid 4, de belanghebbende 
partijen de mogelijkheid wordt geboden 
binnen een redelijke periode opmerkingen 
in te dienen over de ontwerp-maatregel.

specifieke richtlijnen die een belangrijke 
impact hebben op de relevante markt waar 
zij voornemens zijn beperkingen vast te 
stellen in overeenstemming met artikel 9, 
lid 3, en 9, lid 4, de belanghebbende 
partijen de mogelijkheid wordt geboden 
binnen een redelijke periode - die niet 
korter mag zijn dan 8 weken -
opmerkingen in te dienen over de 
ontwerpmaatregel.

Or. en

Motivering

In het Actieplan voor betere regelgeving (COM(2002) 704 def. "Naar een sterkere cultuur van 
overleg en dialoog - Algemene beginselen en minimumnormen voor raadpleging door de 
Commissie van de betrokken partijen", blz. 21) vermeldt de Commissie deze minimumperiode 
van 8 weken.

Amendement 245
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten moeten ervoor zorgen 
dat ook personen met een handicap 
toegang hebben tot elektronische-
communicatiediensten. De Commissie legt 
het Europees Parlement ieder jaar een 
verslag voor over het niveau van de 
toegankelijkheid van elektronische-
communicatiediensten en specifieke 
informatiemaatschappijdiensten voor 
personen met een handicap.

Or. ro
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Motivering

Het is van fundamenteel belang voor de integratie van personen met een handicap in de 
samenleving dat zij toegang hebben tot informatiemaatschappijdiensten 

Amendement 246
Erika Mann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Nationale regelgevende instanties dragen 
bij tot de ontwikkeling van de interne 
markt door op transparante wijze samen te 
werken met elkaar, in het kader van het 
ETO, en met de Commissie om te zorgen 
voor de consistente toepassing in alle 
lidstaten van deze richtlijn en van de 
bijzondere richtlijnen. Hiertoe moeten de 
nationale regelgevende instanties 
gemeenschappelijke standpunten 
aannemen met betrekking tot de soorten 
instrumenten en oplossingen die het meest 
geschikt zijn om mededingingsproblemen 
op de relevante markten aan te pakken.

Or. en

Motivering

De voorgestelde wijzigingen omschrijven de rol van het ETO in het kader van artikel 7.

Amendement 247
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 7 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Nationale regelgevende instanties dragen 
bij tot de ontwikkeling van de interne 
markt door samen te werken met de 
Commissie en het ETO om de in artikel 8 
vastgelegde doelstellingen te bereiken en
te zorgen voor de consistente toepassing in 
alle lidstaten van deze richtlijn en van de 
bijzondere richtlijnen. Hiertoe moeten zij 
met name samenwerken met de Commissie 
en het ETO om na te gaan welke soorten 
instrumenten en oplossingen het meest 
geschikt zijn om bepaalde soorten situaties 
op de markt aan te pakken.

Or. es

Motivering

Er moet worden verwezen naar het belang van het bereiken van de algemene doelstellingen 
van de richtlijn.

Amendement 248
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Nationale regelgevende instanties dragen 
bij tot de ontwikkeling van de interne 
markt door samen te werken met de 
Commissie en met elkaar in het kader van 
het ETO om te zorgen voor de consistente 
toepassing in alle lidstaten van deze 
richtlijn en van de bijzondere richtlijnen. 
Hiertoe moeten zij in het kader van het 
ETO samenwerken om na te gaan welke 
soorten instrumenten en oplossingen het 
meest geschikt zijn om bepaalde soorten 
situaties op de markt aan te pakken.
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Or. de

Amendement 249
Dominique Vlasto

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Alvorens regelgevingsmaatregelen 
te nemen voor een groothandelsmarkt, 
moeten de nationale regelgevende 
instanties verstoringen van de markt op 
het niveau van de detailhandel vaststellen. 
In het bijzonder moet in elke 
ontwerpmaatregel ter oplegging, wijziging 
of opheffing van een verplichting voor 
een exploitant op een groothandelsmarkt, 
zoveel mogelijk rekening worden 
gehouden met de marktmacht van elke 
actor op detailhandelniveau.

Or. en

Motivering

De NRI's moeten zo veel mogelijk rekening houden met de concurrentie op 
detailhandelniveau wanneer ze beslissen een regelgevingsmaatregel op te leggen. Daarom 
zouden de richtlijnen duidelijk moeten preciseren dat de regelgeving met betrekking tot een 
groothandelsmarkt moet gebaseerd zijn op een diepgaande analyse van de vastgestelde 
marktverstoringen op het niveau van de detailhandel.

Amendement 250
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 7 – lid 3 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Behalve wanneer anders bepaald in de 
uitvoeringsbepalingen die zijn vastgesteld 
op grond van artikel 7, onder a), nadat de 
in artikel 6 bedoelde openbare raadpleging 
is afgesloten, zorgt een nationale 
regelgevende instantie ervoor dat, wanneer 
zij voornemens is een maatregel te nemen 
die:

3. Behalve wanneer anders bepaald in de 
uitvoeringsbepalingen die zijn vastgesteld 
op grond van artikel 7, onder a), nadat de 
in artikel 6 bedoelde openbare raadpleging 
is afgesloten, of vóór de afsluiting ervan 
indien de nationale regelgevende instantie 
daar om uitzonderlijke redenen toe beslist,
zorgt een nationale regelgevende instantie 
ervoor dat, wanneer zij voornemens is een 
maatregel te nemen die:

Or. es

Motivering

Dit amendement zorgt voor meer flexibiliteit: in uitzonderlijke gevallen zou de Commissie in 
kennis kunnen worden gesteld voordat het nationale raadplegingsproces afgerond is.

Amendement 251
Erika Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 7 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Behalve wanneer anders bepaald in de 
uitvoeringsbepalingen die zijn vastgesteld 
op grond van artikel 7, onder a), nadat de 
in artikel 6 bedoelde openbare raadpleging 
is afgesloten, zorgt een nationale 
regelgevende instantie ervoor dat, wanneer 
zij voornemens is een maatregel te nemen 
die:

3. Indien de nationale regelgevende 
instantie, naast de in artikel 6 bedoelde 
openbare raadpleging, voornemens is een 
maatregel te nemen die:

Or. en
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Amendement 252
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 7 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Behalve wanneer anders bepaald in de 
uitvoeringsbepalingen die zijn vastgesteld 
op grond van artikel 7, onder a), nadat de 
in artikel 6 bedoelde openbare raadpleging 
is afgesloten, zorgt een nationale 
regelgevende instantie ervoor dat, wanneer 
zij voornemens is een maatregel te nemen 
die:

3. Nadat de in artikel 6 bedoelde openbare 
raadpleging is afgesloten, indien de
nationale regelgevende instantie 
voornemens is een maatregel te nemen die:

Or. en

Amendement 253
Erika Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 7 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

de ontwerpmaatregel toegankelijk is voor 
de Commissie, de Autoriteit en de 
nationale regelgevende instanties in andere 
lidstaten, vergezeld van een motivering, 
overeenkomstig artikel 5, lid 3, en brengt 
zij de Commissie en de andere nationale 
regelgevende instanties daarvan op de 
hoogte. De nationale regelgevende 
instanties en de Commissie krijgen één 
maand de tijd om opmerkingen in te 
dienen bij de nationale regelgevende 
instantie in kwestie. De periode van één 
maand kan niet worden verlengd.

de ontwerpmaatregel toegankelijk is voor 
de Commissie, de nationale regelgevende 
instanties in andere lidstaten en het ETO, 
vergezeld van een motivering, 
overeenkomstig artikel 5, lid 3, en brengt 
zij de Commissie en de andere nationale 
regelgevende instanties daarvan 
tegelijkertijd op de hoogte. De nationale 
regelgevende instanties, het ETO en de 
Commissie kunnen opmerkingen indienen
bij de nationale regelgevende instantie in 
kwestie binnen maximaal één maand of 
binnen de in artikel 6 genoemde termijn 
indien deze langer is. De periode van één 
maand kan niet worden verlengd.
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Or. en

Amendement 254
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 7 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

de ontwerpmaatregel toegankelijk is voor 
de Commissie, de Autoriteit en de 
nationale regelgevende instanties in andere 
lidstaten, vergezeld van een motivering, 
overeenkomstig artikel 5, lid 3, en brengt 
zij de Commissie en de andere nationale 
regelgevende instanties daarvan op de 
hoogte. De nationale regelgevende 
instanties en de Commissie krijgen één 
maand de tijd om opmerkingen in te dienen 
bij de nationale regelgevende instantie in 
kwestie. De periode van één maand kan 
niet worden verlengd.

de ontwerpmaatregel toegankelijk is voor 
de Commissie, het ETO en de nationale 
regelgevende instanties in andere lidstaten, 
vergezeld van een motivering, 
overeenkomstig artikel 5, lid 3, en brengt 
zij de Commissie en de andere nationale 
regelgevende instanties daarvan op de 
hoogte. De nationale regelgevende 
instanties en de Commissie krijgen één 
maand de tijd om opmerkingen in te dienen 
bij de nationale regelgevende instantie in 
kwestie. De periode van één maand kan 
niet worden verlengd.

Or. en

Amendement 255
Reino Paasilinna

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 7 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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Or. en

Motivering

Extension of the Commission’s veto right to remedies cannot be justified. National authorities 
have better knowledge of communications markets which are of national or regional 
character. The Commission has already veto right on the market definition and the 
designation of SMP operators. Some room for manoeuvre should be left to the national 
authorities in order to take account of national circumstances.

Coherence in the implementation of the Directives – if needed – could be improved by 
adopting recommendations on the harmonised application of the directives as well as by 
reinforcing the cooperation between NRAs within the existing structures.

Amendement 256
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 7 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Motivering

De uitbreiding van dit vetorecht is overbodig. Het huidige systeem werkt zonder dat er nood 
is aan een gecentraliseerder besluitvormingsproces op EU-niveau.
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Amendement 257
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 7 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Uitbreiding van het vetorecht van de Commissie is onnodig en contraproductief. Het huidige 
systeem heeft over het geheel gezien consistente resultaten opgeleverd. Een centraal vetorecht 
verhoogt het risico op een "forfaitaire" aanpak. De marktvoorwaarden verschillen aanzienlijk 
per lidstaat, en daarom dient de uiteindelijke regelgevingsbeslissing op nationaal niveau te 
worden genomen, met nationale deskundigen. Het huidige kader voorziet reeds in uitvoerige 
participatie van de Commissie, die zich over afzonderlijke verplichtingen kan uitspreken 
(oplossingen). De NRI's moeten deze commentaren grondig ter harte nemen.

Amendement 258
Erika Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 7 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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(Universeledienstenrichtlijn),

Or. en

Motivering

De Commissie mag geen veto krijgen inzake oplossingen. De NRI's zijn beter geïnformeerd 
als het over nationale markten gaat en beschikken over betere contacten met de marktspelers.  
Een dergelijk veto zou de regelgevingsconcurrentie tussen de nationale regelgevende 
instanties ondermijnen: een veto tegen een specifieke oplossing opgelegd door een van de 
NRI's zou het bijzonder moeilijk maken deze oplossing in een andere lidstaat te gebruiken, 
zelfs als de oplossing in kwestie in die andere lidstaat gezien de nationale marktvoorwaarden 
en voorgeschiedenis nut zou hebben.

Amendement 259
Erika Mann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Motivering

De Commissie mag geen veto krijgen inzake oplossingen. De NRI's zijn beter geïnformeerd 
als het over nationale markten gaat en beschikken over betere contacten met de marktspelers.  
Een dergelijk veto zou de regelgevingsconcurrentie tussen de nationale regelgevende 
instanties ondermijnen: een veto tegen een specifieke oplossing opgelegd door een van de 
NRI's zou het bijzonder moeilijk maken deze oplossing in een andere lidstaat te gebruiken, 
zelfs als de oplossing in kwestie in die andere lidstaat gezien de nationale marktvoorwaarden 
en voorgeschiedenis nut zou hebben.

Amendement 260
Angelika Niebler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Motivering

Een recht van de Commissie om een veto uit te spreken over oplossingen dient van de hand te 
worden gewezen. Een nieuwe "mederegelgevingsprocedure" waarbij de Commissie, het ETO 
en de NRI's nauw samenwerken verdient de voorkeur.



PE407.630v01-00 46/110 AM\725136NL.doc

NL

Amendement 261
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. De Commissie kan, voor wat een 
ontwerpmaatregel betreft die onder lid 4, 
sub a) en b), van dit artikel valt, binnen de 
in lid 4 bedoelde periode van 2 maanden 
een beslissing nemen die de nationale 
regelgevende instantie in kwestie ertoe 
verplicht de ontwerpmaatregel in te trekken 
en/of eventueel een aanbeveling geven 
met betrekking tot een ontwerpmaatregel 
die onder lid 4, sub c), van dit artikel valt.
De Commissie moet zoveel mogelijk 
rekening houden met het advies van het 
ETO alvorens een besluit te nemen en/of 
een aanbeveling te doen. Dit besluit en/of 
deze aanbeveling gaan vergezeld van een 
gedetailleerde en objectieve analyse van de 
redenen waarom de Commissie van 
mening is dat de ontwerpmaatregel niet 
moet worden genomen, samen met 
specifieke voorstellen tot wijziging van de 
ontwerpmaatregel.

Or. es

Amendement 262
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 263
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie kan binnen de in lid 4 
bedoelde periode van 2 maanden een 
beslissing nemen die de nationale 
regelgevende instantie in kwestie ertoe 
verplicht de ontwerpmaatregel in te 

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

trekken. De Commissie moet zoveel 
mogelijk rekening houden met het advies 
van de Autoriteit dat werd ingediend 
overeenkomstig artikel 5 van Verordening 
[…/EG] alvorens een besluit te nemen. Dit 
besluit gaat vergezeld van een 
gedetailleerde en objectieve analyse van de 
redenen waarom de Commissie van 
mening is dat de ontwerpmaatregel niet 
moet worden genomen. Het ETO stelt een 
aanbeveling op met betrekking tot de 
vorm die de regelgevingsmaatregel moet 
aannemen. Deze aanbeveling wordt 
voorgelegd aan de nationale regelgevende 
instantie, die er zoveel mogelijk rekening 
mee houdt maar ervan kan afwijken. 
Dergelijke afwijkingen moeten uitvoerig 
worden gemotiveerd tegenover de 
Commissie en het ETO.

Or. de

Motivering

Het ETO moet het recht krijgen aanbevelingen te doen met betrekking tot de vorm van een 
regelgevingsmaatregel. De Commissie mag de vorm van de maatregelen niet zelf bepalen: op 
deze manier kan optimaal worden gebruikgemaakt van de praktische ervaring van het ETO en 
kan een unilaterale groei van de bevoegdheden van de Commissie worden voorkomen. De 
NRI's moeten zoveel mogelijk rekening houden met de aanbevelingen van het ETO. 
Afwijkingen van de aanbeveling moeten echter mogelijk zijn op voorwaarde dat ze met 
voldoende argumenten kunnen worden gerechtvaardigd.

Amendement 264
Reino Paasilinna

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie kan binnen de in lid 4 
bedoelde periode van 2 maanden een 
beslissing nemen die de nationale 
regelgevende instantie in kwestie ertoe 

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

verplicht de ontwerpmaatregel in te 
trekken. Dit besluit gaat vergezeld van een 
gedetailleerde en objectieve analyse van de 
redenen waarom de Commissie van 
mening is dat de ontwerpmaatregel niet 
moet worden genomen, samen met 
specifieke voorstellen tot wijziging van de 
ontwerpmaatregel.

Or. en

Motivering

Extension of the Commission’s veto right to remedies cannot be justified. National authorities 
have better knowledge of communications markets which are of national or regional 
character. The Commission has already veto right on the market definition and the 
designation of SMP operators. Some room for manoeuvre should be left to the national 
authorities in order to take account of national circumstances.

Coherence in the implementation of the Directives – if needed – could be improved by 
adopting recommendations on the harmonised application of the directives as well as by 
reinforcing the cooperation between NRAs within the existing structures.

Amendement 265
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Er moet voor een evenwichtiger oplossing worden gekozen: in plaats van de Commissie 
meteen veto te verlenen ten aanzien van maatregelen, moet er een "regelgevende dialoog" 
worden georganiseerd over de geschiktheid en doelmatigheid van de maatregel, waarbij de 
nationale regelgevende instantie die de maatregel voorstelt en het netwerk van nationale 
regelgevende instanties betrokken zijn. Deze dialoog, waarbij alle deelnemers naar behoren 
rekening moeten houden met de standpunten van de marktdeelnemers, is bedoeld om tot een 
gezamenlijk standpunt te komen over de meest geschikte en doeltreffende maatregel.
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Amendement 266
Erika Mann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

De Commissie mag geen veto krijgen inzake oplossingen. De NRI's zijn beter geïnformeerd 
als het over nationale markten gaat en beschikken over betere contacten met de marktspelers.  
Een dergelijk veto zou de regelgevingsconcurrentie tussen de nationale regelgevende 
instanties ondermijnen, en een veto tegen een specifieke oplossing opgelegd door een van de 
NRI's zou het bijzonder moeilijk maken deze oplossing in een andere lidstaat te gebruiken, 
zelfs als de oplossing in kwestie in die andere lidstaat gezien de nationale marktvoorwaarden 
en voorgeschiedenis nut zou hebben.

Amendement 267
Angelika Niebler

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

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

Schrappen

Or. de

Motivering

Een recht van de Commissie om een veto uit te spreken over oplossingen dient van de hand te 
worden gewezen. Een nieuwe "mederegelgevingsprocedure" waarbij de Commissie, de OETR 
en de NRI nauw samenwerken verdient de voorkeur.

Amendement 268
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Uiterlijk drie maanden nadat de 
Commissie overeenkomstig lid 5 een 
besluit heeft genomen waarin de nationale 
regelgevende instantie wordt verzocht een 
ontwerpmaatregel in te trekken, moet de 
nationale regelgevende instantie de 
ontwerpmaatregel wijzigen of intrekken. 
Wanneer de ontwerpmaatregel wordt 

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

gewijzigd moet de nationale regelgevende 
instantie een openbare raadpleging houden 
in overeenstemming met de in artikel 6 
bedoelde procedures en de Commissie 
opnieuw in kennis stellen van de 
gewijzigde ontwerpmaatregelen 
overeenkomstig de bepalingen van lid 3.

Or. es

Motivering

Ten behoeve van de samenhang met het voorafgaande lid; met het oog op de termijn dient de 
NRA meer flexibiliteit en tijd te krijgen om de door de Commissie voorgestelde maatregel aan 
te nemen.

Amendement 269
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

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

Amendement 270
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De betrokken nationale regelgevende 
instantie houdt zoveel mogelijk rekening 
met opmerkingen van andere nationale 
regelgevende instanties en van de 
Commissie en kan, uitgezonderd in de in 
lid 4 genoemde gevallen, de uiteindelijke 
ontwerpmaatregel goedkeuren en, in 
voorkomend geval, aan de Commissie 
meedelen. Andere nationale instanties die 
functies uitoefenen in het kader van deze 
richtlijn of de specifieke richtlijn moeten 
eveneens zoveel mogelijk rekening houden 
met de opmerkingen van de Commissie.

7. De betrokken nationale regelgevende 
instantie houdt zoveel mogelijk rekening 
met opmerkingen van andere nationale 
regelgevende instanties en van de 
Commissie en kan, uitgezonderd in de in 
lid 4 a) en b) genoemde gevallen, de 
uiteindelijke ontwerpmaatregel goedkeuren 
en, in voorkomend geval, aan de 
Commissie meedelen. Andere nationale 
instanties die functies uitoefenen in het 
kader van deze richtlijn of de specifieke 
richtlijn moeten eveneens zoveel mogelijk 
rekening houden met de opmerkingen van 
de Commissie. Indien de NRI besluit de 
ontwerpmaatregelen op basis van de voor 
lid 5 aangenomen aanbeveling niet goed 
te keuren, maakt zij de redenen en 
argumenten voor haar besluit bekend en 
deelt zij deze mee aan de Commissie.

Or. es

Motivering

Ten behoeve van de samenhang met het voorafgaande lid; met het oog op de termijn dient de 
NRI meer flexibiliteit en tijd te krijgen om de door de Commissie voorgestelde maatregel aan 
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te nemen.

Amendement 271
Erika Mann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De betrokken nationale regelgevende 
instantie houdt zoveel mogelijk rekening 
met opmerkingen van andere nationale 
regelgevende instanties en van de 
Commissie en kan, uitgezonderd in de in 
lid 4 genoemde gevallen, de uiteindelijke 
ontwerpmaatregel goedkeuren en, in 
voorkomend geval, aan de Commissie 
meedelen. Andere nationale instanties die 
functies uitoefenen in het kader van deze 
richtlijn of de specifieke richtlijn moeten 
eveneens zoveel mogelijk rekening 
houden met de opmerkingen van de 
Commissie.

7. De betrokken nationale regelgevende 
instantie houdt zoveel mogelijk rekening 
met opmerkingen van andere nationale 
regelgevende instanties, van de OETR en 
van de Commissie en kan, uitgezonderd in 
de in lid 4 genoemde gevallen, de 
uiteindelijke ontwerpmaatregel goedkeuren 
en, in voorkomend geval, aan de 
Commissie meedelen.

Or. en

Amendement 272
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Wanneer een ontwerpmaatregel in 
overeenstemming met lid 6 is gewijzigd, 
kan de Commissie een besluit nemen, 
waarin de nationale regelgevende 
instantie wordt verzocht een specifieke 
verplichting op te leggen overeenkomstig 

Schrappen
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de artikelen 9 tot en met 13 bis van 
Richtlijn 2002/19/EG (Toegangsrichtlijn), 
en artikel 17 van Richtlijn 2002/22/EG 
(Universeledienstenrichtlijn) binnen een 
vastgestelde termijn. 
Op deze manier streeft de Commissie 
dezelfde beleidsdoelstellingen na als die 
welke voor nationale regelgevende 
instanties uiteengezet zijn in artikel 8. De 
Commissie houdt zoveel mogelijk 
rekening met het advies van de Autoriteit 
dat deze heeft gegeven in 
overeenstemming met artikel 6 van 
Verordening […./EG], met name bij het 
uitwerken van de details van de 
verplichting(en) die moet(en) worden 
opgelegd.

Or. es

Motivering

De definitie wordt verduidelijkt, aangezien ze meer betrekking heeft op elektronische-
communicatienetwerken dan op openbare communicatienetwerken.

Amendement 273
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Het is niet nodig dat besluiten die in het verleden door de NRI's werden getroffen, volgens het 
nieuwe systeem door een EU-instantie worden getroffen.

Amendement 274
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie zou een ernstig precedent scheppen op het gebied van 
regelgeving betreffende de interne markt aangezien een EU-orgaan het besluit van een 
nationale instantie zou vervangen. Dit ondermijnt volledig het systeem van controle en 
machtsevenwicht waarin het EU-Verdrag voorziet, en waarin nationale instanties de 
communautaire wetgeving uitvoeren onder toezicht van het Hof van Justitie en  
inbreukprocedures van de Commissie mogelijk zijn.

Amendement 275
Reino Paasilinna

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Motivering

Extension of the Commission’s veto right to remedies cannot be justified. National authorities 
have better knowledge of communications markets which are of national or regional 
character. The Commission has already veto right on the market definition and the 
designation of SMP operators. Some room for manoeuvre should be left to the national 
authorities in order to take account of national circumstances.

Coherence in the implementation of the Directives – if needed – could be improved by 
adopting recommendations on the harmonised application of the directives as well as by 
reinforcing the cooperation between NRAs within the existing structures.

Amendement 276
Nikolaos Vakalis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Uitbreiding van het vetorecht van de Commissie is onnodig en contraproductief. Het huidige 
systeem heeft over het geheel gezien consistente resultaten opgeleverd. Een centraal vetorecht 
verhoogt het risico op een "forfaitaire" aanpak. De marktvoorwaarden verschillen aanzienlijk 
per lidstaat, en daarom dient de uiteindelijke regelgevingsbeslissing op nationaal niveau te 
worden genomen, met nationale deskundigen. Het huidige kader voorziet reeds in uitvoerige 
participatie van de Commissie, die zich over afzonderlijke verplichtingen kan uitspreken 
(oplossingen). De NRI's moeten deze commentaren grondig ter harte nemen.

Amendement 277
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 7 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. es
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Motivering

De plicht om de Commissie in kennis te stellen van de ontwerpmaatregelen die hieruit 
voortvloeien is reeds in lid 7 van het artikel opgenomen.

Amendement 278
Erika Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 7 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 279
Mary Honeyball

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel -7 bis
Procedure voor de consequente 

toepassing van oplossingen
1. Wanneer een nationale regelgevende 
instantie voornemens is een maatregel 
vast te stellen om een verplichting voor 
een exploitant op te leggen, te wijzigen of 
in te trekken in toepassing van artikel 16 
juncto de artikelen 5, 9 tot en met 13, en 
13 bis en 13 ter van Richtlijn 2002/19/EG 
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(Toegangsrichtlijn) en artikel 17 van 
Richtlijn 2002/22/EG 
(Universeledienstenrichtlijn), krijgen de 
Commissie en de nationale regelgevende 
instanties in andere lidstaten een periode 
van één maand vanaf de kennisgeving 
van de ontwerpmaatregel waarin 
opmerkingen kunnen worden gemaakt bij 
de nationale regelgevende instantie in 
kwestie. 
2. Als de ontwerpmaatregel betrekking 
heeft op de oplegging, wijziging of 
opheffing van een verplichting kan de 
Commissie, binnen dezelfde termijn, de 
nationale regelgevende instantie in 
kwestie en de organisatie van Europese 
telecomregelgevers (OETR) mededelen 
waarom zij van mening is dat de 
ontwerpmaatregel een belemmering voor 
de interne markt opwerpt of waarom zij 
ernstige twijfels heeft omtrent de 
verenigbaarheid van de ontwerpmaatregel 
met het Gemeenschapsrecht. In een 
dergelijk geval zal het vaststellen van de 
maatregel worden uitgesteld tot twee 
maanden na de mededeling van de 
Commissie. Bij uitblijven van een 
dergelijke mededeling kan de nationale 
regelgevende instantie in kwestie de 
ontwerpmaatregel vaststellen, waarbij 
zoveel mogelijk rekening wordt gehouden 
met eventuele opmerkingen die door de 
Commissie of door andere nationale 
regelgevende instanties zijn gemaakt.
3. Binnen de periode van twee maanden 
zoals genoemd in lid 2, zullen de 
Commissie, de OETR en de nationale 
regelgevende instantie in kwestie nauw 
samenwerken, met als doel het aanwijzen 
van de meest geschikte en effectieve 
maatregel in het licht van de 
doelstellingen die zijn neergelegd in 
artikel 8, waarbij rekening wordt 
gehouden met de standpunten van 
marktdeelnemers en de noodzaak om de 
ontwikkeling van een consequente 
regelgevingspraktijk te waarborgen.
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Binnen dezelfde periode van twee 
maanden zal de OETR, handelend met 
gewone meerderheid, een met redenen 
omkleed advies geven waarin de 
geschiktheid en effectiviteit van de 
ontwerpmaatregel wordt bevestigd, of 
waarin wordt aangegeven dat de 
ontwerpmaatregel gewijzigd moet worden 
en specifieke bepalingen hiertoe worden 
geleverd. Dit advies wordt openbaar 
gemaakt.
De Commissie kan, zo veel mogelijk 
rekening houdend met dit advies, een 
aanbeveling aannemen dat de nationale 
regelgevende instantie in kwestie de 
ontwerpmaatregel wijzigt en zij kan 
hiertoe specifieke voorstellen doen. De 
nationale regelgevende instantie dient 
zoveel rekening te houden met deze 
aanbeveling. Indien de nationale 
regelgevende instantie de aanbeveling niet 
opvolgt, dient zij een met redenen omklede 
verklaring hiervoor te verstrekken."

Or. en

Motivering

Vergelijkbaar met amendement 17 van de rapporteur.  Scheiding van functies dient op 
dezelfde wijze te worden behandeld als alle andere oplossingen.

Het dient te worden verduidelijkt dat NRI's niet verplicht zijn zoveel mogelijk rekening te 
houden met het standpunt van de Commissie en de OETR. Indien de OETR en de Commissie 
uiteenlopende adviezen geven, leidt dit tot rechtsonzekerheid.

Amendement 280
Angelika Niebler

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

(6 bis) Het volgende artikel -7 bis wordt 
ingevoegd:

"Artikel -7 bis
Procedure voor de consequente 

toepassing van oplossingen
1. Wanneer een nationale regelgevende 
instantie voornemens is een maatregel 
vast te stellen om een verplichting voor 
een exploitant op te leggen, te wijzigen of 
in te trekken in toepassing van artikel 16 
juncto de artikelen 5, 9 tot en met 13, en 
13 bis en 13 ter van Richtlijn 2002/19/EG 
(Toegangsrichtlijn) en artikel 17 van
Richtlijn 2002/22/EG 
(Universeledienstenrichtlijn), krijgen de 
Commissie en de nationale regelgevende 
instanties in andere lidstaten een periode 
van één maand vanaf de kennisgeving 
van de ontwerpmaatregel waarin 
opmerkingen kunnen worden gemaakt bij 
de nationale regelgevende instantie in 
kwestie.
2. De Commissie kan, binnen dezelfde 
termijn, de nationale regelgevende 
instantie in kwestie en de organisatie van 
Europese telecomregelgevers (OETR) 
mededelen waarom zij van mening is dat 
de ontwerpmaatregel een belemmering 
voor de interne markt opwerpt of waarom 
zij ernstige twijfels heeft omtrent de 
verenigbaarheid van de ontwerpmaatregel 
met het Gemeenschapsrecht. In een 
dergelijk geval zal het vaststellen van de 
maatregel worden uitgesteld tot twee 
maanden na de mededeling van de 
Commissie.
Bij uitblijven van een dergelijke 
mededeling kan de nationale 
regelgevende instantie in kwestie de 
ontwerpmaatregel vaststellen, waarbij 
zoveel mogelijk rekening wordt gehouden 
met eventuele opmerkingen die door de 
Commissie of door andere nationale 
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regelgevende instanties zijn gemaakt.
3. Binnen de periode van twee maanden 
zoals genoemd in lid 2, zullen de 
Commissie, de OETR en de nationale 
regelgevende instantie in kwestie nauw 
samenwerken, met als doel het aanwijzen 
van de meest geschikte en effectieve 
maatregel in het licht van de 
doelstellingen die zijn neergelegd in 
artikel 8, waarbij rekening wordt 
gehouden met de standpunten van 
marktdeelnemers en de noodzaak om de 
ontwikkeling van een consequente 
regelgevingspraktijk te waarborgen.
Binnen dezelfde periode van twee 
maanden zal de OETR, handelend met 
twee derde meerderheid, een met redenen 
omkleed advies geven waarin de 
geschiktheid en effectiviteit van de 
ontwerpmaatregel wordt bevestigd, of 
waarin wordt aangegeven dat de 
ontwerpmaatregel gewijzigd moet worden 
en specifieke bepalingen hiertoe worden 
geleverd. Dit advies wordt openbaar 
gemaakt.
Als de OETR een met redenen omkleed 
advies heeft gegeven waarin staat dat de 
ontwerpmaatregel moet worden gewijzigd, 
kan de Commissie, zo veel mogelijk 
rekening houdend met dit advies, een met 
redenen omkleed besluit nemen waarin zij 
de nationale regelgevende instantie in 
kwestie verplicht om de ontwerpmaatregel 
te wijzigen en hiertoe specifieke 
voorstellen doet.
Als de OETR een met redenen omkleed 
advies heeft gegeven waarin de 
geschiktheid en effectiviteit van de 
ontwerpmaatregel wordt bevestigd, kan de 
nationale regelgevende instantie in 
kwestie de ontwerpregel 
vaststellen,waarbij zo veel mogelijk 
rekening wordt gehouden met eventuele 
aanbevelingen die door de Commissie en 
de OETR zijn gedaan.
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4. Uiterlijk drie maanden nadat de 
Commissie overeenkomstig lid 3, derde 
alinea, een met redenen omkleed besluit 
heeft genomen waarin de nationale 
regelgevende instantie in kwestie wordt 
verzocht om de ontwerpmaatregel te 
wijzigen, moet de nationale regelgevende 
instantie de ontwerpmaatregel wijzigen of 
intrekken. Wanneer de ontwerpmaatregel 
wordt gewijzigd, moet de nationale 
regelgevende instantie een openbare 
raadpleging houden in overeenstemming 
met de in artikel 6 bedoelde procedures, 
en de Commissie opnieuw in kennis 
stellen van de gewijzigde 
ontwerpmaatregel overeenkomstig artikel 
7."

Or. de

Motivering

In de plaats van een vetorecht voor de Commissie met betrekking tot oplossing wordt een 
nieuwe "mederegelgevingsprocedure" voorgesteld, waarbij de Commissie, de OETR en de 
NRI nauw samenwerken.

Amendement 281
Rebecca Harms

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel -7 bis
Procedure voor de consequente 

toepassing van oplossingen
1. Wanneer een nationale regelgevende 
instantie voornemens is een maatregel 
vast te stellen om een verplichting voor 
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een exploitant op te leggen, te wijzigen of 
in te trekken in toepassing van artikel 16 
juncto de artikelen 5, 9 tot en met 13, en 
13 bis en 13 ter van Richtlijn 2002/19/EG 
(Toegangsrichtlijn) en artikel 17 van 
Richtlijn 2002/22/EG 
(Universeledienstenrichtlijn), krijgen de
Commissie en de OETR een periode van 
één maand vanaf de kennisgeving van de 
ontwerpmaatregel waarin opmerkingen 
kunnen worden gemaakt bij de nationale 
regelgevende instantie in kwestie.
2. De Commissie kan, binnen dezelfde 
termijn, de nationale regelgevende 
instantie in kwestie en de OETR 
mededelen waarom zij van mening is dat 
de ontwerpmaatregel een belemmering 
voor de interne markt opwerpt of waarom 
zij ernstige twijfels heeft omtrent de 
verenigbaarheid van de ontwerpmaatregel 
met het Gemeenschapsrecht. In een 
dergelijk geval zal het vaststellen van de 
maatregel worden uitgesteld tot twee 
maanden na de mededeling van de 
Commissie.
Bij uitblijven van een dergelijke 
mededeling kan de nationale 
regelgevende instantie in kwestie de 
ontwerpmaatregel vaststellen, waarbij 
zoveel mogelijk rekening wordt gehouden 
met eventuele opmerkingen die door de 
Commissie of de OETR zijn gemaakt.
3. Binnen de periode van twee maanden 
zoals genoemd in lid 2, zullen de 
Commissie, de OETR en de nationale 
regelgevende instantie in kwestie nauw 
samenwerken, met als doel het aanwijzen 
van de meest geschikte en effectieve 
maatregel in het licht van de 
doelstellingen die zijn neergelegd in 
artikel 8, waarbij rekening wordt 
gehouden met de standpunten van 
marktdeelnemers en de noodzaak om de 
ontwikkeling van een consequente 
regelgevingspraktijk te waarborgen.
Binnen dezelfde periode van twee 
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maanden zal de OETR, handelend met 
gewone meerderheid, een met redenen 
omkleed advies geven waarin de 
geschiktheid en effectiviteit van de 
ontwerpmaatregel wordt bevestigd, of 
waarin wordt aangegeven dat de 
ontwerpmaatregel gewijzigd moet worden 
en specifieke bepalingen hiertoe worden 
geleverd. Dit advies wordt openbaar 
gemaakt.
De Commissie kan, zo veel mogelijk 
rekening houdend met dit advies, een met 
redenen omkleed besluit nemen waarin zij 
de nationale regelgevende instantie in 
kwestie verplicht om de ontwerpmaatregel 
te wijzigen en zij kan hiertoe specifieke 
voorstellen doen.
4. Uiterlijk drie maanden nadat de 
Commissie overeenkomstig lid 3 een met 
redenen omkleed besluit heeft genomen 
waarin de nationale regelgevende 
instantie in kwestie wordt verzocht om de 
ontwerpmaatregel te wijzigen, moet de 
nationale regelgevende instantie de 
ontwerpmaatregel wijzigen of intrekken. 
Wanneer de ontwerpmaatregel wordt 
gewijzigd, moet de nationale regelgevende 
instantie een openbare raadpleging 
houden in overeenstemming met de in 
artikel 6 bedoelde procedures, en de 
Commissie opnieuw in kennis stellen van 
de gewijzigde ontwerpmaatregel 
overeenkomstig artikel 7."

Or. en

Motivering

De Commissie moet een definitieve beslissing kunnen nemen over het gebruik van het 
vetorecht om te waarborgen dat de nationale regelgevende instanties en de OETR de nodige 
stimulansen krijgen om in het belang van de interne markt te handelen en niet zozeer als een 
collectief van regelgevers met elk eigen nationale belangen. Publication of BERT’s view and 
the requirement for the Commission to take this into utmost account are considered sufficient 
to constrain the Commission from taking inappropriate decisions.  In this amendment, 
functional separation receives the same degree of overview as other measures.
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Amendement 282
Anni Podimata

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Het volgende artikel -7 bis wordt 
ingevoegd:

"Artikel -7 bis
Procedure voor de consequente 

toepassing van voorgestelde oplossingen
1. Wanneer een nationale regelgevende 
instantie voornemens is een maatregel 
vast te stellen om een verplichting voor 
een exploitant op te leggen, te wijzigen of 
in te trekken in toepassing van artikel 16 
juncto de artikelen 5, 9 tot en met 13, en 
13 bis en 13 ter van Richtlijn 2002/19/EG 
(Toegangsrichtlijn) en artikel 17 van 
Richtlijn 2002/22/EG 
(Universeledienstenrichtlijn), krijgen de 
Commissie en de nationale regelgevende 
instanties van andere lidstaten een 
periode van één maand vanaf de 
kennisgeving van de ontwerpmaatregel 
waarin opmerkingen kunnen worden 
gemaakt bij de nationale regelgevende 
instantie in kwestie.
2. Als de ontwerpmaatregel gaat over het 
opleggen, wijzigen of intrekken van een 
verplichting anders dan die is neergelegd 
in de artikelen 13 bis en 13 ter van 
Richtlijn 2002/19/EG (Toegangsrichtlijn), 
kan de Commissie, binnen de in lid 1 
genoemde termijn van één maand, de 
nationale regelgevende instantie in 
kwestie en de Organisatie van Europese 
Telecomregelgevers (OETR) op de hoogte 
stellen van de redenen waarom zij vindt 
dat goedkeuring van de ontwerpmaatregel 
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een belemmering voor de interne markt 
opwerpt of dat zij ernstige twijfels heeft 
omtrent de verenigbaarheid van de 
maatregel met het Gemeenschapsrecht. In 
een dergelijk geval zal het vaststellen van 
de maatregel worden uitgesteld tot twee 
maanden na de mededeling van de 
Commissie.
Bij uitblijven van een dergelijke 
mededeling kan de nationale 
regelgevende instantie in kwestie de 
ontwerpmaatregel vaststellen, waarbij 
zoveel mogelijk rekening wordt gehouden 
met eventuele opmerkingen die door de 
Commissie of door andere nationale 
regelgevende instanties zijn gemaakt.
3. Binnen de periode van twee maanden 
zoals genoemd in lid 2, zullen de 
Commissie, de OETR en de nationale 
regelgevende instantie in kwestie nauw 
samenwerken, met als doel het aanwijzen 
van de meest geschikte en effectieve 
maatregel in het licht van de 
doelstellingen die zijn neergelegd in 
artikel 8, waarbij rekening wordt 
gehouden met de standpunten van 
marktdeelnemers en de noodzaak om de 
ontwikkeling van een consequente 
regelgevingspraktijk te waarborgen.
Binnen dezelfde periode van twee 
maanden kan de OETR, handelend met 
gewone meerderheid, een met redenen 
omkleed advies geven waarin de 
geschiktheid en effectiviteit van de 
ontwerpmaatregel wordt bevestigd, of 
waarin wordt aangegeven dat de 
ontwerpmaatregel gewijzigd moet worden 
en specifieke bepalingen hiertoe worden 
geleverd. Dit advies wordt openbaar 
gemaakt.
Als de OETR een advies heeft gegeven 
waarin staat dat de ontwerpmaatregel 
moet worden gewijzigd, kan de Commissie 
een met redenen omkleed besluit nemen, 
waarbij zij zoveel mogelijk rekening houdt 
met dit advies, om van de nationale 
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regelgevende instantie in kwestie te 
verlangen dat zij de ontwerpmaatregel 
wijzigt en waarvoor zij specifieke 
voorstellen voorlegt.
Als de OETR een advies heeft gegeven 
waarin de geschiktheid en effectiviteit van 
de ontwerpmaatregel wordt bevestigd, kan 
de nationale regelgevende instantie in 
kwestie de ontwerpmaatregel vaststellen, 
waarbij zo veel mogelijk rekening wordt 
gehouden met de aanbevelingen van de 
Commissie en de OETR.
4. Als de ontwerpmaatregel gaat over het 
opleggen, wijzigen of intrekken van een 
verplichting die is neergelegd in de 
artikelen 13 bis en 13 ter van Richtlijn 
2002/19/EG (Toegangsrichtlijn), wordt de 
goedkeuring van deze ontwerpmaatregel 
uitgesteld met nog eens zes maanden na 
afloop van de in artikel 7, lid 3, genoemde 
termijn, om ervoor te zorgen dat alle 
overige in artikel 16 juncto de artikelen 5, 
en 9 tot en met 13 van Richtlijn 
2002/19/EG (Toegangsrichtlijn) en artikel 
17 van Richtlijn 2002/22/EG 
(Universeledienstenrichtlijn) genoemde 
beschikbare artikelen zijn uitgeput.
Binnen de periode van zes maanden zoals 
genoemd in lid 1, zullen de Commissie, de 
OETR en de nationale regelgevende 
instantie in kwestie nauw samenwerken, 
met als doel het aanwijzen van de meest 
geschikte en effectieve maatregel in het 
licht van de doelstellingen die zijn 
neergelegd in artikel 8, waarbij rekening 
wordt gehouden met de standpunten van 
marktdeelnemers en de noodzaak om de 
ontwikkeling van een consequente 
regelgevingspraktijk te waarborgen.
Binnen de periode van zes maanden zoals 
genoemd in lid 1 kan de OETR, 
handelend met gewone meerderheid, een 
met redenen omkleed advies geven waarin 
de geschiktheid en effectiviteit van de 
ontwerpmaatregel wordt bevestigd, of 
waarin wordt aangegeven dat de 
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ontwerpmaatregel niet moet worden 
toegepast. Dit advies zal openbaar worden 
gemaakt.
Alleen wanneer de Commissie en de 
OETR de geschiktheid en effectiviteit van 
de ontwerpmaatregel bevestigen, mag de 
regelgevende instantie in kwestie de 
ontwerpmaatregel vaststellen, waarbij zo 
veel mogelijk rekening wordt gehouden 
met de aanbevelingen van de Commissie 
en de OETR.
5. Uiterlijk zes maanden nadat de 
Commissie overeenkomstig lid 3 een met 
redenen omkleed besluit heeft genomen 
waarin de nationale regelgevende 
instantie in kwestie wordt verzocht om de 
ontwerpmaatregel te wijzigen, moet de 
nationale regelgevende instantie de 
ontwerpmaatregel wijzigen of intrekken. 
Wanneer de ontwerpmaatregel wordt 
gewijzigd, moet de nationale regelgevende 
instantie een openbare raadpleging 
houden in overeenstemming met de in 
artikel 6 bedoelde procedures, en de 
Commissie opnieuw in kennis stellen van 
de gewijzigde ontwerpmaatregel 
overeenkomstig artikel 7."

Or. fr

Motivering

Het is van essentieel belang dat er een extra termijn van zes maanden wordt toegekend om te 
kunnen nagaan welke maatregel het meest geschikt en effectief is in het licht van de in artikel 
8 genoemde doelstellingen. Hiertoe moeten de Commissie en de OETR, handelend met 
gekwalificeerde meerderheid, tot een akkoord komen over de noodzaak om de door een 
nationale regelgevende autoriteit voorgestelde ontwerpmaatregel te wijzigen. Anders moet de 
nationale regelgevende instantie zo veel mogelijk rekening houden met de opmerkingen die 
door de Commissie en de OETR zijn gemaakt.
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Amendement 283
Pilar del Castillo Vera

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel -7 bis
Procedure voor de consequente 

toepassing van oplossingen
1. Wanneer een nationale regelgevende 
instantie voornemens is een maatregel 
vast te stellen om een verplichting voor 
een exploitant op te leggen, te wijzigen of 
in te trekken in toepassing van artikel 16 
juncto de artikelen 5, 9 tot en met 13, en 
13 bis en 13 ter van Richtlijn 2002/19/EG 
(Toegangsrichtlijn) en artikel 17 van 
Richtlijn 2002/22/EG 
(Universeledienstenrichtlijn), krijgen de 
Commissie en de nationale regelgevende 
instanties in andere lidstaten een periode 
van één maand vanaf de kennisgeving 
van de ontwerpmaatregel waarin 
opmerkingen kunnen worden gemaakt bij 
de nationale regelgevende instantie in 
kwestie.
2. Als de ontwerpmaatregel gaat over het 
opleggen, wijzigen of intrekken van een 
verplichting anders dan die is neergelegd 
in de artikelen 13 bis en 13 ter van 
Richtlijn 2002/19/EG (Toegangsrichtlijn), 
kan de Commissie, binnen dezelfde 
periode, de nationale regelgevende 
instantie in kwestie en de OETR op de 
hoogte stellen van de redenen waarom zij 
vindt dat goedkeuring van de 
ontwerpmaatregel een belemmering voor 
de interne markt opwerpt of waarom zij 
ernstige twijfels heeft omtrent de 
verenigbaarheid van de maatregel met het 
Gemeenschapsrecht. In een dergelijk 
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geval zal het vaststellen van de maatregel 
worden uitgesteld tot twee maanden na de 
mededeling van de Commissie.
Bij uitblijven van een dergelijke 
mededeling kan de nationale 
regelgevende instantie in kwestie de 
ontwerpmaatregel vaststellen, waarbij 
zoveel mogelijk rekening wordt gehouden 
met eventuele opmerkingen die door de 
Commissie of door andere nationale 
regelgevende instanties zijn gemaakt.
3. Binnen de periode van twee maanden 
zoals genoemd in lid 2, zullen de 
Commissie, de OETR en de nationale 
regelgevende instantie in kwestie nauw 
samenwerken, met als doel het aanwijzen 
van de meest geschikte en effectieve 
maatregel in het licht van de 
doelstellingen die zijn neergelegd in 
artikel 8, waarbij rekening wordt 
gehouden met de standpunten van 
marktdeelnemers en de noodzaak om de 
ontwikkeling van een consequente 
regelgevingspraktijk te waarborgen.
Binnen dezelfde periode van twee 
maanden zal de OETR, handelend met 
gekwalificeerde meerderheid van ten 
minste de helft plus één van de leden van 
de raad van regelgevers, een met redenen 
omkleed advies geven waarin de 
geschiktheid en effectiviteit van de 
ontwerpmaatregel wordt bevestigd, of 
waarin wordt aangegeven dat de 
ontwerpmaatregel gewijzigd moet worden 
en specifieke bepalingen hiertoe worden 
geleverd. Dit advies wordt openbaar 
gemaakt.
Als de OETR een met redenen omkleed 
advies heeft gegeven waarin staat dat de 
ontwerpmaatregel moet worden gewijzigd, 
kan de Commissie, zo veel mogelijk 
rekening houdend met dit advies, een met 
redenen omkleed besluit nemen waarin zij 
de nationale regelgevende instantie in 
kwestie verplicht om de ontwerpmaatregel 
te wijzigen en hiertoe specifieke 
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voorstellen doet.
Als de OETR een met redenen omkleed 
advies heeft gegeven waarin de 
geschiktheid en effectiviteit van de 
ontwerpmaatregel wordt bevestigd, kan de 
nationale regelgevende instantie in 
kwestie de ontwerpregel 
vaststellen,waarbij zo veel mogelijk 
rekening wordt gehouden met eventuele 
aanbevelingen die door de Commissie en 
de OETR zijn gedaan.
4. Als de ontwerpmaatregel gaat over het 
opleggen, wijzigen of intrekken van een 
verplichting die is neergelegd in de 
artikelen 13 bis en 13 ter van 
Richtlijn 2002/19/EG (Toegangsrichtlijn), 
zal de ontwerpmaatregel niet eerder 
worden vastgesteld dan na nog eens twee 
maanden volgend op het eind van de 
periode zoals bedoeld in artikel 7, lid 3.
Binnen deze periode van twee maanden 
zullen de Commissie, de OETR en de 
nationale regelgevende instantie in 
kwestie nauw samenwerken, met als doel 
het aanwijzen van de meest geschikte en 
effectieve maatregel in het licht van de 
doelstellingen die zijn neergelegd in 
artikel 8, waarbij rekening wordt 
gehouden met de standpunten van 
marktdeelnemers en de noodzaak om de 
ontwikkeling van een consequente 
regelgevingspraktijk te waarborgen.
Binnen dezelfde periode van twee 
maanden zal de OETR, handelend met 
gekwalificeerde meerderheid van ten 
minste de helft plus één van de leden van 
de raad van regelgevers, een met redenen 
omkleed advies geven waarin de 
geschiktheid en effectiviteit van de 
ontwerpmaatregel wordt bevestigd, of 
waarin wordt aangegeven dat de 
ontwerpmaatregel niet moet worden 
toegepast. Dit advies zal openbaar worden 
gemaakt.
Alleen wanneer de Commissie en de 
OETR de geschiktheid en effectiviteit van 



PE407.630v01-00 76/110 AM\725136NL.doc

NL

de ontwerpmaatregel bevestigen, mag de 
regelgevende instantie in kwestie de 
ontwerpmaatregel vaststellen, waarbij zo 
veel mogelijk rekening wordt gehouden 
met eventuele aanbevelingen die door de 
Commissie en de OETR zijn gedaan.
5. Uiterlijk drie maanden nadat de 
Commissie overeenkomstig lid 3 een met 
redenen omkleed besluit heeft genomen 
waarin de nationale regelgevende 
instantie in kwestie wordt verzocht om de 
ontwerpmaatregel te wijzigen, moet de 
nationale regelgevende instantie de 
ontwerpmaatregel wijzigen of intrekken. 
Wanneer de ontwerpmaatregel wordt 
gewijzigd, moet de nationale regelgevende 
instantie een openbare raadpleging 
houden in overeenstemming met de in 
artikel 6 bedoelde procedures, en de 
Commissie opnieuw in kennis stellen van 
de gewijzigde ontwerpmaatregel 
overeenkomstig artikel 7."

Or. en

Amendement 284
Anne Laperrouze

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel -7 bis
Procedure voor de consequente 

toepassing van oplossingen
1. Wanneer een nationale regelgevende 
instantie voornemens is een maatregel 
vast te stellen om een verplichting voor 
een exploitant op te leggen, te wijzigen of 
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in te trekken in toepassing van artikel 16 
juncto de artikelen 5, 9 tot en met 13, en 
13 bis en 13 ter van Richtlijn 2002/19/EG 
(Toegangsrichtlijn) en artikel 17 van 
Richtlijn 2002/22/EG 
(Universeledienstenrichtlijn), krijgen de 
Commissie en de nationale regelgevende 
instanties in andere lidstaten een periode 
van één maand vanaf de kennisgeving 
van de ontwerpmaatregel waarin 
opmerkingen kunnen worden gemaakt bij 
de nationale regelgevende instantie in 
kwestie.
2. Als de ontwerpmaatregel gaat over het 
opleggen, wijzigen of intrekken van een 
verplichting anders dan die is neergelegd 
in de artikelen 13 bis en 13 ter van 
Richtlijn 2002/19/EG (Toegangsrichtlijn), 
kan de Commissie, automatisch of op 
verzoek van een belanghebbende 
onderneming of handelsorganisatie, 
binnen dezelfde periode, de nationale 
regelgevende instantie in kwestie en de 
OETR op de hoogte stellen van de 
redenen waarom zij vindt dat goedkeuring 
van de ontwerpmaatregel een 
belemmering voor de interne markt 
opwerpt of waarom zij ernstige twijfels 
heeft omtrent de verenigbaarheid van de 
maatregel met het Gemeenschapsrecht. In 
een dergelijk geval zal het vaststellen van 
de maatregel worden uitgesteld tot twee 
maanden na de mededeling van de 
Commissie.
Bij uitblijven van een dergelijke 
mededeling kan de nationale 
regelgevende instantie in kwestie de 
ontwerpmaatregel vaststellen, waarbij 
zoveel mogelijk rekening wordt gehouden 
met eventuele opmerkingen die door de 
Commissie of door andere nationale 
regelgevende instanties zijn gemaakt.
3. Binnen de periode van twee maanden 
zoals genoemd in lid 2, zullen de 
Commissie, de OETR en de nationale 
regelgevende instantie in kwestie nauw 
samenwerken, met als doel het aanwijzen 
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van de meest geschikte en effectieve 
maatregel in het licht van de 
doelstellingen die zijn neergelegd in 
artikel 8, waarbij rekening wordt 
gehouden met de in een openbare 
raadpleging uiteengezette standpunten 
van marktdeelnemers en de noodzaak om 
de ontwikkeling van een consequente 
regelgevingspraktijk te waarborgen.
Binnen dezelfde periode van twee 
maanden zal de OETR, handelend met 
gewone meerderheid, een met redenen 
omkleed advies geven waarin de 
geschiktheid en effectiviteit van de 
ontwerpmaatregel wordt bevestigd, of 
waarin wordt aangegeven dat de 
ontwerpmaatregel gewijzigd moet worden 
en specifieke bepalingen hiertoe worden 
geleverd. Dit advies wordt openbaar 
gemaakt.
Als de OETR een met redenen omkleed 
advies heeft gegeven waarin staat dat de 
ontwerpmaatregel moet worden gewijzigd, 
kan de Commissie, zo veel mogelijk 
rekening houdend met dit advies, een met 
redenen omkleed besluit nemen waarin zij 
de nationale regelgevende instantie in 
kwestie verplicht om de ontwerpmaatregel 
te wijzigen en hiertoe specifieke 
voorstellen doet.
Als de OETR een met redenen omkleed 
advies heeft gegeven waarin de 
geschiktheid en effectiviteit van de 
ontwerpmaatregel wordt bevestigd, kan de 
nationale regelgevende instantie in 
kwestie de ontwerpregel 
vaststellen,waarbij zo veel mogelijk 
rekening wordt gehouden met eventuele 
aanbevelingen die door de Commissie en 
de OETR zijn gedaan.
4. Als de ontwerpmaatregel gaat over het 
opleggen, wijzigen of intrekken van een 
verplichting die is neergelegd in de 
artikelen 13 bis of 13 ter van 
Richtlijn 2002/19/EG (Toegangsrichtlijn), 
zal de ontwerpmaatregel niet eerder 



AM\725136NL.doc 79/110 PE407.630v01-00

NL

worden vastgesteld dan na nog eens twee 
maanden volgend op het eind van de 
periode zoals bedoeld in artikel 7, lid 3.
Binnen deze periode van twee maanden 
zullen de Commissie, de OETR en de 
nationale regelgevende instantie in 
kwestie nauw samenwerken, met als doel 
het aanwijzen van de meest geschikte en 
effectieve maatregel in het licht van de 
doelstellingen die zijn neergelegd in 
artikel 8, waarbij rekening wordt 
gehouden met de in een openbare 
raadpleging uiteengezette standpunten 
van marktdeelnemers en de noodzaak om 
de ontwikkeling van een consequente 
regelgevingspraktijk te waarborgen.
Binnen dezelfde periode van twee 
maanden zal de OETR, handelend met 
gewone meerderheid, een met redenen 
omkleed advies geven waarin de 
geschiktheid en effectiviteit van de 
ontwerpmaatregel wordt bevestigd, of 
waarin wordt aangegeven dat de 
ontwerpmaatregel niet moet worden 
toegepast. Dit advies zal openbaar worden 
gemaakt.
Alleen wanneer de Commissie en de 
OETR de geschiktheid en effectiviteit van 
de ontwerpmaatregel bevestigen, mag de 
regelgevende instantie in kwestie de 
ontwerpmaatregel vaststellen, waarbij zo 
veel mogelijk rekening wordt gehouden 
met eventuele aanbevelingen die door de 
Commissie en de OETR zijn gedaan.
5. Uiterlijk drie maanden nadat de 
Commissie overeenkomstig lid 3 een met 
redenen omkleed besluit heeft genomen 
waarin de nationale regelgevende 
instantie in kwestie wordt verzocht om de 
ontwerpmaatregel te wijzigen, moet de 
nationale regelgevende instantie de 
ontwerpmaatregel wijzigen of intrekken. 
Wanneer de ontwerpmaatregel wordt 
gewijzigd, moet de nationale regelgevende 
instantie een openbare raadpleging 
houden in overeenstemming met de in 
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artikel 6 bedoelde procedures, en de 
Commissie opnieuw in kennis stellen van 
de gewijzigde ontwerpmaatregel 
overeenkomstig artikel 7."

Or. en

Amendement 285
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan 
uitvoeringsbepalingen opleggen in 
verband met artikel 7 die het formaat, de 
inhoud en de gedetailleerdheid van de 
kennisgeving definiëren overeenkomstig 
artikel 7, lid 3, de omstandigheden 
waaronder kennisgeving niet vereist zou 
zijn, en de berekening van de termijnen.

1. Na de openbare raadpleging en de 
raadpleging van de nationale 
regelgevende instanties kan de Commissie 
kan een aanbeveling aannemen die het 
formaat, de inhoud en de gedetailleerdheid 
van de kennisgeving definieert
overeenkomstig artikel 7, lid 3, de 
omstandigheden waaronder kennisgeving 
niet vereist zou zijn, en de berekening van 
de termijnen.

Or. es

Motivering

Het formaat, de inhoud en de gedetailleerdheid van de wijzigingen vallen onder de bestaande 
aanbeveling van de Commissie van 23 juli 2003 over de kennisgeving, de termijnen en de 
raadpleging die worden genoemd in artikel 7 van Richtlijn 2002/20/EG. De voorgestelde 
formulering, die vergelijkbaar is met de formulering in artikel 15, lid 1, consolideert dit 
instrument. 
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Amendement 286
Fiona Hall

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan 
uitvoeringsbepalingen opleggen in 
verband met artikel 7 die het formaat, de 
inhoud en de gedetailleerdheid van de 
kennisgeving definiëren overeenkomstig 
artikel 7, lid 3, de omstandigheden 
waaronder kennisgeving niet vereist zou 
zijn, en de berekening van de termijnen.

1. De Commissie kan zoveel mogelijk 
rekening houdend met het advies van de 
OETR aanbevelingen en/of richtsnoeren 
vaststellen in verband met artikel 7 die het 
formaat, de inhoud en de gedetailleerdheid 
van de kennisgeving definiëren 
overeenkomstig artikel 7, lid 3, de 
omstandigheden waaronder kennisgeving 
niet vereist zou zijn, en de berekening van 
de termijnen.

Or. en

Amendement 287
Mary Honeyball

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan 
uitvoeringsbepalingen opleggen in 
verband met artikel 7 die het formaat, de 
inhoud en de gedetailleerdheid van de 
kennisgeving definiëren overeenkomstig 
artikel 7, lid 3, de omstandigheden 
waaronder kennisgeving niet vereist zou 
zijn, en de berekening van de termijnen.

1. De Commissie heeft, zoveel mogelijk 
rekening houdend met het advies van de 
OETR, de bevoegdheid aanbevelingen 
en/of richtsnoeren vast te stellen in 
verband met artikel 7 die het formaat, 
de inhoud en de gedetailleerdheid van de 
kennisgeving definiëren overeenkomstig 
artikel 7, lid 3, de omstandigheden 
waaronder kennisgeving niet vereist zou 
zijn, en de berekening van de termijnen.

Or. en
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Motivering

 Het is van belang dat de Commissie rekening houdt met de OETR alvorens een aanbeveling 
te doen.

Amendement 288
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan 
uitvoeringsbepalingen opleggen in verband 
met artikel 7 die het formaat, de inhoud en 
de gedetailleerdheid van de kennisgeving 
definiëren overeenkomstig artikel 7, lid 3, 
de omstandigheden waaronder 
kennisgeving niet vereist zou zijn, en de 
berekening van de termijnen.

1. De Commissie kan 
uitvoeringsbepalingen opleggen in verband 
met artikel 7 die het formaat en de inhoud 
van de kennisgeving definiëren 
overeenkomstig artikel 7, lid 3, de 
omstandigheden waaronder kennisgeving 
niet vereist zou zijn, en de berekening van 
de termijnen.

Or. de

Motivering

Deze bepaling zou niet tot gelijke behandeling voor alle markten leiden. Alle marktanalyses 
zouden aan basisvereisten moeten voldoen.

Uitvoeringsbepalingen kunnen een significante financiële impact op de sector hebben. In dat 
geval moet er een nieuwe wetgevingsprocedure op gang worden gebracht.

Amendement 289
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 7 bis - lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

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

Amendement 290
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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Or. es

Motivering

Sluit aan bij het amendement op lid 1, aangezien een aanbeveling geen essentiële elementen 
van de richtlijn kan wijzigen.

Amendement 291
Erika Mann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Procedurele aanwijzingen zouden alleen in de vorm van een aanbeveling moeten worden 
gegeven, waartoe de OETR zou moeten worden geraadpleegd.

Amendment 292
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 7 bis - lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Motivering

Deze bepaling zou niet tot gelijke behandeling voor alle markten leiden. Alle marktanalyses 
zouden aan basisvereisten moeten voldoen. 

Uitvoeringsbepalingen kunnen een significante financiële impact op de sector hebben. In dat 
geval moet er een nieuwe wetgevingsprocedure op gang worden gebracht.

Amendement 293
Fiona Hall

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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Or. en

Amendement 294
Rebecca Harms

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De in de eerste alinea genoemde 
maatregelen, die niet-essentiële onderdelen 
van deze richtlijn beogen te wijzigen door 
haar aan te vullen, worden vastgesteld 
volgens de in artikel 22, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing. Om 
dwingende urgente redenen kan de 
Commissie gebruik maken van de in artikel 
22, lid 4, bedoelde urgentieprocedure. In 
alle urgentieprocedures dient de OETR te 
worden geraadpleegd.

Or. en

Motivering

De OETR moet worden geraadpleegd voor elke uitvoeringsmaatregel met betrekking tot 
artikel 7.

Amendement 295
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

‘Tenzij anders bepaald in artikel 9 met 
betrekking tot radiofrequenties, houden de 
lidstaten zoveel mogelijk rekening met de 

Tenzij anders bepaald in artikel 9 met 
betrekking tot radiofrequenties of tenzij 
anderszins noodzakelijk teneinde te 
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wenselijkheid van verordeningen die
technologisch neutraal worden gemaakt en 
moeten zij ervoor zorgen dat de nationale 
regelgevende instanties bij het uitvoeren 
van de regelgevingstaken die in deze 
richtlijn en de specifieke richtlijnen zijn 
gespecificeerd, met name die welke 
moeten zorgen voor doeltreffende 
mededinging, hetzelfde doen.’

voldoen aan de doelstellingen in de leden 
2 tot 4, houden de lidstaten zoveel 
mogelijk rekening met de wenselijkheid 
dat verordeningen op alle duidelijk 
gedefinieerde markten in kwestie 
technologisch neutraal worden gemaakt en 
moeten zij ervoor zorgen dat de nationale 
regelgevende instanties bij het uitvoeren 
van de regelgevingstaken die in deze 
richtlijn en de specifieke richtlijnen zijn 
gespecificeerd, met name die welke 
moeten zorgen voor doeltreffende 
mededinging, hetzelfde doen.

Or. de

Motivering

Het concept van technologische neutraliteit is een goede zaak, maar dient in het geval van 
een conflict met andere, belangrijkere regelgevingsdoelstellingen naar het tweede plan te 
worden geschoven. Verder is het van essentieel belang dat de relevante markten duidelijk 
omlijnd zijn en dat technologische neutraliteit tot een specifieke markt beperkt blijft.

Amendement 296
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) zij zorgen ervoor dat de gebruikers, met 
inbegrip van gebruikers met een handicap, 
oudere gebruikers en gebruikers met 
speciale sociale behoeften optimaal 
profiteren wat betreft keuze, prijs en 
kwaliteit;

(a) zij zorgen ervoor dat de gebruikers, met 
inbegrip van gebruikers met een handicap, 
oudere gebruikers en gebruikers met 
speciale sociale behoeften optimaal 
profiteren wat betreft keuze, prijs en 
kwaliteit, en dat bijkomende nettokosten 
waarvan de leverancier kan aantonen dat 
zij als gevolg van de oplegging van 
verplichtingen van algemeen belang zijn 
ontstaan, worden vergoed;
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Or. de

Motivering

Verduidelijking ter beperking van de reikwijdte van deze verplichtingen, en verduidelijking 
dat verplichtingen in de zin van maatschappelijke compensatie verplichtingen van algemeen 
belang zijn, die bijkomende nettokosten voor de leveranciers kunnen veroorzaken, welke na 
overlegging van bewijsstukken door de overheid vergoed moeten worden. Het lijkt niet juist 
om de NRI's verantwoordelijk te stellen voor het beschikbaar maken van inhoud.

Amendement 297
Gabriele Albertini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

zij zorgen ervoor dat er in de sector 
elektronische communicatie geen 
verstoring of beperking van de 
concurrentie is, met name voor toegang tot 
diensten in alle netwerken;

Or. en

Motivering

Telefooninlichtingendiensten zijn een cruciale dienst voor gebruikers met een handicap en 
oudere gebruikers en voor gebruikers in het algemeen. Het is van essentieel belang dat 
dergelijke diensten vanuit alle telecommunicatienetwerken beschikbaar zijn.

Amendement 298
Stefano Zappalà

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

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

(b) zij zorgen ervoor dat er in de sector 
elektronische communicatie geen 
verstoring of beperking van de 
concurrentie is, met name voor toegang tot 
diensten in alle netwerken;

Or. en

Motivering

Telefooninlichtingendiensten zijn een cruciale dienst voor gebruikers met een handicap en 
oudere gebruikers en voor gebruikers in het algemeen. Het is van essentieel belang dat 
dergelijke diensten vanuit alle telecommunicatienetwerken beschikbaar zijn.

Amendement 299
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

zij zorgen ervoor dat er in de sector 
elektronische communicatie geen 
verstoring of beperking van de
concurrentie is, met name voor het leveren 
van inhoud en toegang tot diensten in alle 
netwerken;

Or. en

Motivering

Telefooninlichtingendiensten zijn een cruciale dienst voor gebruikers met een handicap en 
oudere gebruikers en voor gebruikers in het algemeen. Het is van essentieel belang dat 
dergelijke diensten vanuit alle telecommunicatienetwerken beschikbaar zijn.
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Amendement 300
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) zij zorgen ervoor dat er in de sector 
elektronische communicatie geen 
vervalsing of beperking van de 
concurrentie is;

Or. de

Motivering

Verduidelijking ter beperking van de reikwijdte van deze verplichtingen, en verduidelijking 
dat verplichtingen in de zin van maatschappelijke compensatie verplichtingen van algemeen 
belang zijn, die bijkomende nettokosten voor de leveranciers kunnen veroorzaken, welke na 
overlegging van bewijsstukken door de overheid vergoed moeten worden. Het lijkt niet juist 
om de NRI's verantwoordelijk te stellen voor het beschikbaar maken van inhoud.

Amendement 301
Dragoş Florin David

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) zij zorgen ervoor dat er in de sector 
elektronische communicatie geen 
verstoring of beperking van de 
concurrentie is;

Or. en
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Amendement 302
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) zij zorgen ervoor dat er in de sector 
elektronische communicatie geen 
vervalsing of beperking van de 
concurrentie is;

Or. de

Motivering

Het wettelijk kader voor telecommunicatie regelt de toegang tot netwerken. De nieuwe 
regeling mag niet van invloed zijn op de levering van inhoud. De mediawetgeving in de 
verschillende lidstaten zal hiervoor zorgen.

Amendement 303
Patrizia Toia

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

Telefooninlichtingendiensten zijn een cruciale dienst voor gebruikers met een handicap en 
oudere gebruikers en voor gebruikers in het algemeen. Het is van essentieel belang dat 
dergelijke diensten vanuit alle telecommunicatienetwerken beschikbaar zijn.

Amendement 304
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

zij zorgen ervoor dat er in de sector 
elektronische communicatie geen 
verstoring, door rekening te houden met 
de regels voor overheidssteun, of 
beperking van de concurrentie is, met name 
voor het leveren van inhoud;

Or. en

Motivering

Het is van belang dat overheidsinvesteringen, die een belangrijke rol kunnen spelen bij het 
stimuleren van de ontwikkeling van het breedbandnetwerk, de markt niet verstoren of op 
oneerlijke wijze worden toegepast in vergelijking met particuliere ondernemingen. Daarom 
dienen de NRI's rekening te houden met de algemene regels voor overheidssteun bij het 
promoten van concurrentie in de telecommunicatiesector.

Amendement 305
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 – letter c
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 8 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) zij werken samen met de Commissie en (d) zij werken samen binnen het kader van 
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de Autoriteit om de ontwikkeling van een 
consistente regelgevende praktijk en de 
consistente toepassing van deze richtlijn en 
van de bijzondere richtlijnen te 
waarborgen.’

de OETR om de ontwikkeling van een 
consistente regelgevende praktijk - waarbij 
ook rekening wordt gehouden met de 
doelstellingen van deze richtlijn en met de 
bijzondere omstandigheden die voor 
afzonderlijke nationale markten gelden -
en de consistente toepassing van deze 
richtlijn en van de bijzondere richtlijnen te 
waarborgen.

Or. de

Motivering

De richtlijnen zijn van toepassing op een groot aantal nationale markten met volkomen 
verschillende ontwikkelingsniveaus en uiteenlopende concurrentievoorwaarden. Er dient 
daarom uitvoerig rekening te worden gehouden met nationale omstandigheden, aangezien 
enerzijds markten waarop sprake is van doeltreffende concurrentie, niet te sterk gereguleerd 
mogen worden, maar regulering anderzijds de verdere ontwikkeling van de concurrentie ook 
niet mag afremmen op markten waar dit nog niet het geval is. De OETR lijkt het aangewezen 
kader hiervoor.

Amendement 306
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 – letter c bis (nieuw)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 8 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) Aan lid 2 wordt het volgende punt 
toegevoegd:
"(d bis) voor landen met een weinig 
ontwikkelde vaste infrastructuur en 
geringe dekking voor vaste en 
breedbanddiensten dienen de NRI's 
evenwel te overwegen of het nodig is 
voorrang te verlenen aan het doel van 
bevordering van investeringen boven 
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doelstellingen die verband houden met de 
zuivere stimulering van de mededinging."

Or. en

Amendement 307
Erika Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 – letter c bis (nieuw)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) het volgende lid wordt toegevoegd:
"3 bis. De nationale regelgevende 
instanties streven ernaar de passende 
regelgevende omgeving om investeringen 
in nieuwe toegangsnetwerken te steunen; 
op infrastructuur gebaseerde 
mededinging zal een unieke gelegenheid 
voor innovatie bieden. Zo'n regelgevende 
omgeving moet onder meer:
(a) voorspelbaar zijn voor de periode die 
nodig is om grote investeringen te laten 
renderen;
(b) gericht zijn op het maximale 
geografische bereik van op infrastructuur 
gebaseerde mededinging;
(c) mogelijk maken dat 
concurrentievoordeel wordt gehaald uit 
een snellere geografische invoering, en 
dus de installatie van netwerken 
bevorderen;
(d) middelen uit financiële markten 
aantrekken voor grote voorafgaande 
investeringen in nieuwe 
toegangsnetwerken;
(e) flexibele vrijwillige commerciële 
overeenkomsten inzake investeringen en 
risicospreiding tussen operatoren die 
nieuwe toegangsnetwerken opzetten, 
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toelaten;
(f) rekening houden met de lange-
termijnkenmerken die nodig zijn om winst 
te maken op investeringen in nieuwe 
infrastructuur;
(g) maximale maar transparante 
flexibiliteit van de eindverbruikersprijs 
stimuleren voor diensten die via dergelijke 
nieuwe infrastructuur worden geleverd."

Or. en

Motivering

Een toekomstgerichte toegangsregeling voor netwerken van de volgende generatie, bedoeld 
om stimulansen voor innovatie en investeringen te bieden, dient dusdanig te worden opgezet 
dat zij potentiële investeerders zekerheid, voorspelbaarheid en stabiliteit van de regelgevende 
omgeving biedt.

Amendement 308
Dominique Vlasto, Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) Aan lid 4 wordt het volgende punt 
toegevoegd:
(g bis) zorgen voor samenwerking tussen 
ondernemingen die netwerken en diensten 
aanbieden voor elektronische 
communicatie en de sectoren die 
betrokken zijn bij de bescherming en 
bevordering van wettelijke inhoud in 
elektronische communicatienetwerken en 
- diensten."

Or. en
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Motivering

 This amendment is added to Chapter III “Tasks of national regulatory authorities”. It places 
on electronic communications services and networks an obligation to co-operate with 
intellectual property rights holders (authors, producers, performers) to work out common 
ways and means of protecting and promoting copyrighted works. Enforcement of this 
obligation is entrusted to the national regulatory authority, which is required to implement it 
in compliance with the subsidiarity principle having regard to the specific characteristics of 
the electronic communications market of the country concerned and prevailing consultative 
arrangements.

Amendement 309
Gianni De Michelis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) het volgende lid wordt ingevoegd:
4 bis.  De nationale regelgevende 
instanties streven ernaar de passende 
regelgevende omgeving voor 
investeringen in nieuwe 
toegangsnetwerken te creëren, die op 
infrastructuur gebaseerde mededinging 
mogelijk kunnen stimuleren.
De regelgevende omgeving moet onder 
meer:
(a) door de markt aangestuurde 
investeringen en innovatie bevorderen, 
ook meer door toelating van 
overeenkomsten inzake gedeelde 
investeringen en contracten inzake 
risicospreiding op commerciële basis;
(b) op infrastructuur gebaseerde 
mededinging waar mogelijk bevorderen;
(c) flexibiliteit van de prijzen mogelijk 
maken, met inbegrip van geografische en 
op de kwaliteit van de dienst gebaseerde 
prijsdifferentiatie;
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(d) geen onnodige regulerende 
beperkingen invoeren waar 
ondernemingen commerciële 
overeenkomsten kunnen sluiten;
(e) tijdige investeringen aanmoedigen, 
onder meer door gunstigere voorwaarden 
voor vroege investeringen in nieuwe 
technologie en infrastructuur toe te staan;
(f) toegesneden zijn op de lokale 
kenmerken en het concurrentievermogen 
van de relevante geografische markt;
(g) voorspelbaar zijn voor de periode die 
nodig is om de significante investeringen 
die nodig zijn voor nieuwe 
toegangsinfrastructuur terug te 
verdienen;"

Or. en

Motivering

The new paragraph 5 aims at specifying the objective of the regulatory framework taking into 
consideration that the main aim of the framework is to favour the mass roll-out of Next 
Generation Access Network anywhere in Europe. To this extent, the new paragraph specifies 
that the regulatory environment seeks to: promote market driven investments and innovation, 
also by allowing investments-sharing agreements and risk sharing contracts; allow price 
flexibility including geographical and quality of service price differentiation; refrain from 
introducing unnecessary regulatory constraints where undertakings may reach commercial 
agreements; encourage timely investment also by allowing for more favourable conditions to 
earlier investments in new technologies and infrastructures; recognize the importance of 
geographical assessment of markets; be predictable for a period of time needed to remunerate 
the significant investments required by new access infrastructure.

Amendement 310
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 – letter e bis (nieuw)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 8 – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) Aan artikel 8 wordt het volgende 
lid 1 bis toegevoegd: 

"(4 bis) Om de in de artikelen 2, 3 en 4 
genoemde politieke doelstellingen  te 
bereiken moeten de nationale 
regelgevende instanties zich tot taak 
stellen een regelgevende omgeving voor 
investeringen in toegangsinfrastructuur te 
creëren; een dergelijke omgeving moet ten 
minste aan de volgende criteria voldoen:
(a) rechtszekerheid creëren voor de 
periode die nodig is om de rentabiliteit 
van investeringen te waarborgen;
(b) het maximale geografische bereik van 
op platforms gebaseerde mededinging 
bewerkstelligen;
(c) het mogelijk maken 
concurrentievoordelen te behalen door 
versnelde geografische expansie, met het 
doel stimulansen te creëren voor 
netwerkontwikkeling;
(d) kapitaal uit de financiële markten 
aantrekken voor de grote eerste 
investeringen in nieuwe 
toegangsnetwerken;
(e) vrijwillige overeenkomsten over 
investeringen en risicospreiding tussen 
exploitanten van nieuwe 
toegangsnetwerken toelaten;
(f) rekening houden met de lange-
termijnvoorwaarden voor de rentabiliteit 
van investeringen in nieuwe 
infrastructuur, en maximale flexibiliteit 
bevorderen van de prijzen voor de 
eindgebruiker voor via nieuwe 
infrastructuur geleverde diensten;

Or. de
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Motivering

Met het oog op de ontwikkeling van de toegangsnetwerken van de volgende generatie moet 
het bestaande regelgevingskader worden aangepast aan deze investeringsuitdagingen. 
Regulering moet de bereidheid van marktdeelnemers bevorderen om in de toegang van de 
volgende generatie te investeren en de risico's hiervan op zich te nemen.

Amendement 311
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) Aan artikel 8 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
"4 bis. De nationale regelgevende 
instanties streven ernaar de passende 
regelgevende omgeving voor 
concurrentiële investeringen in nieuwe 
toegangsnetwerken te creëren, wat een 
unieke gelegenheid voor innovatie en op 
platforms gebaseerde mededinging schept 
en de weg effent voor deregulering. Zo'n 
regelgevende omgeving moet onder meer:
(a) voorspelbaar zijn voor de periode die 
nodig is om grote investeringen te laten 
renderen;
(b) gericht zijn op het maximale 
geografische bereik van op platforms 
gebaseerde mededinging;
(c) mogelijk maken dat 
concurrentievoordeel wordt gehaald uit 
een snellere geografische invoering, en 
dus de installatie van netwerken 
bevorderen;
(d) middelen uit financiële markten 
aantrekken voor grote voorafgaande 
investeringen in nieuwe 
toegangsnetwerken;
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(e) flexibele commerciële overeenkomsten 
inzake investeringen en risicospreiding 
tussen nieuwe operatoren van 
toegangsnetwerken toelaten."

Or. en

Motivering

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

Amendement 312
Patrizia Toia

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) Aan artikel 8 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
"4 bis. De nationale regelgevende 
instanties streven ernaar de passende 
regelgevende omgeving voor 
investeringen in nieuwe 
toegangsnetwerken te creëren, die op 
infrastructuur gebaseerde mededinging 
mogelijk kunnen stimuleren.
De regelgevende omgeving moet onder 
meer:
(a) door de markt aangestuurde 
investeringen en innovatie bevorderen, 
ook meer door toelating van 
overeenkomsten inzake gedeelde 
investeringen en contracten inzake 
risicospreiding op commerciële basis;
(b) op infrastructuur gebaseerde 
mededinging waar mogelijk bevorderen;"
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Or. en

Motivering

Het nieuwe lid 5 is erop gericht het doel van het regelgevingskader te specificeren, met name 
in die zin dat het kader vooral bedoeld is om de grootschalige invoering van 
toegangsnetwerken van de nieuwe generatie in heel Europa te bevorderen. Hiertoe maakt het 
nieuwe lid duidelijk dat de regelgevende omgeving gericht is op: bevordering van door de 
markt aangestuurde investeringen en innovatie, onder meer door overeenkomsten inzake 
gedeelde investeringen en contracten inzake risicospreiding toe te laten.

Amendement 313
Catherine Trautmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Aan artikel 8, lid 4 bis, wordt het 
volgende punt toegevoegd:

regelgevende verplichtingen ex ante 
uitsluitend daar op te leggen waar geen 
effectieve en duurzame concurrentie is en 
de verplichtingen te verlichten of op te 
heffen zodra deze er wel is;

Or. en

Motivering

Sluit aan bij amendement 20.

Amendement 314
Mary Honeyball

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

(8 bis) Het volgende artikel 8 bis wordt 
ingevoegd:

"Artikel 8 bis
Coördinatie van radiospectrumbeleid in 

de Gemeenschap

1. De lidstaten werken met elkaar en met 
de Commissie samen bij de strategische 
planning en harmonisatie van het gebruik 
van radiofrequenties in de Gemeenschap.
2. De lidstaten waarborgen de coördinatie 
van de beleidsaanpak en, waar nodig, de 
geharmoniseerde voorwaarden met 
betrekking tot de beschikbaarheid en het 
efficiënte gebruik van het radiospectrum 
dat nodig is voor de totstandbrenging en 
het functioneren van de interne markt.
3. De lidstaten waarborgen de 
gecoördineerde en tijdige verstrekking 
van informatie betreffende toewijzing, 
beschikbaarheid en gebruik van 
radiofrequenties in de Gemeenschap.
4. Hierbij wordt een 
radiospectrumbeleidscomité (RSBC) 
opgericht teneinde bij te dragen aan het 
verwezenlijken van de doelstellingen die 
zijn neergelegd in de leden 1 t/m 3.
Het RSBC adviseert het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie over 
kwesties inzake radiospectrumbeleid.
Het RSBC zal bestaan uit een hoge 
vertegenwoordiger van elke nationale 
regelgevende instantie die 
verantwoordelijk is voor het 
radiospectrumbeleid in elke lidstaat. De 
Commissie is een lid zonder stemrecht.
5. Op verzoek van het Europees 
Parlement, de Raad of de Commissie, of 
op eigen initiatief kan het RSBC, 
handelend met gewone meerderheid van 
stemmen, een standpunt innemen. Elke 
lidstaat heeft één stem en de Commissie 
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stemt niet.
6. De Commissie formuleert, zo veel 
mogelijk rekening houdend met het 
standpunt van het RSBC,  elke drie jaar 
gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen 
en vaardigt niet-bindende richtsnoeren uit 
voor de ontwikkeling van het 
spectrumbeleid van de Gemeenschap.
7. De Commissie kan, zo veel mogelijk 
rekening houdend met het standpunt van 
het RSBC, wetgevingsmaatregelen 
voorstellen om de gemeenschappelijke 
beleidsdoelstellingen zoals gedefinieerd in 
lid 6 te bereiken.
8. Het RSBC dient jaarlijks een verslag 
over zijn werkzaamheden in bij het 
Europees Parlement en de Raad."

Or. en

Motivering

De punten 4 en 9 van amendement 23 van de rapporteur zijn verwijderd. Zij dreigen de 
Europese onderhandelingspositie zoals die is overeengekomen via CEPT te ondermijnen en 
staan haaks op het subsidiariteitsbeginsel.

Amendement 315
Rebecca Harms

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Het volgende artikel 8 bis wordt 
ingevoegd:

"Artikel 8 bis
Coördinatie van radiospectrumbeleid in 

de Gemeenschap
1. De lidstaten werken met elkaar en met 
de Commissie samen op Europees en 
internationaal niveau bij de strategische 



PE407.630v01-00 104/110 AM\725136NL.doc

NL

planning en harmonisatie van het gebruik 
van radiofrequenties in de Gemeenschap. 
Zij zorgen ervoor dat het spectrumbeleid 
wordt gevoerd op een wijze die coherent is 
met ander nationaal of EU-beleid, 
bijvoorbeeld het mediabeleid.
2. 2. De lidstaten zorgen voor de 
coördinatie van de beleidsaanpak en, 
indien van toepassing, voor 
geharmoniseerde voorwaarden met 
betrekking tot de beschikbaarheid en het 
doelmatige gebruik van het spectrum, 
nodig met het oog op de totstandbrenging 
en werking van de interne markt en in 
overeenstemming met economische, 
politieke, culturele, gezondheids- en 
sociale overwegingen die verband houden 
met het gebruik van radiospectrum.
3. De lidstaten waarborgen de 
gecoördineerde en tijdige verstrekking 
van informatie betreffende toewijzing, 
beschikbaarheid en gebruik van 
radiofrequenties in de Gemeenschap.
4. De lidstaten waarborgen de effectieve 
coördinatie van Gemeenschapsbelangen 
bij internationale organisaties waar het 
gebruik van het radiospectrum het beleid 
van de Gemeenschap beïnvloedt.
5. Hierbij wordt een 
radiospectrumbeleidscomité (RSBC) 
opgericht teneinde bij te dragen aan het 
verwezenlijken van de doelstellingen die 
zijn neergelegd in de leden 1 t/m 4.
Het RSBC adviseert het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie over 
kwesties inzake radiospectrumbeleid.
Het RSBC bestaat uit één hoge 
vertegenwoordiger van elke nationale 
regelgevende instantie die 
verantwoordelijk is voor het 
radiospectrumbeleid en één hoge 
vertegenwoordiger van elke regelgevende 
instantie die verantwoordelijk is voor de 
mediaregelgeving in elke lidstaat. De 
Commissie is een lid zonder stemrecht.
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6. Op verzoek van het Europees 
Parlement, de Raad of de Commissie, of 
op eigen initiatief kan het RSBC, 
handelend met gekwalificeerde 
meerderheid van stemmen, een standpunt 
innemen. Elke lidstaat heeft één stem en 
de Commissie stemt niet.
7. De Commissie formuleert, zo veel 
mogelijk rekening houdend met het 
standpunt van het RSBC,  elke drie jaar 
gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen 
en vaardigt niet-bindende richtsnoeren uit 
voor de ontwikkeling van het 
spectrumbeleid van de Gemeenschap.
8. De Commissie kan, zo veel mogelijk 
rekening houdend met het standpunt van 
het RSBC, wetgevingsmaatregelen 
voorstellen om de gemeenschappelijke 
beleidsdoelstellingen zoals gedefinieerd in 
lid 7 te bereiken.
9. Wanneer dit nodig is voor het 
waarborgen van de effectieve coördinatie 
van Gemeenschapsbelangen bij 
internationale organisaties, kan de 
Commissie, met de instemming van het 
RSBC, een onderhandelingsmandaat 
voorleggen aan het Europees Parlement 
en de Raad.
10. Het RSBC dient jaarlijks een verslag 
over zijn werkzaamheden in bij het 
Europees Parlement, de lidstaten, de 
OETR en de Raad."

Or. en

Motivering

Voor de strategische planning van radiospectrum op EU-niveau is het nodig dat 
internationaal bindende overeenkomsten worden nageleefd en dat de lidstaten deskundigheid 
in huis hebben op het gebied van radiospectrum. Alleen door betere coördinatie van de 
beleidsaanpak kan het spectrumbeheer in de EU vooruitgang boeken.  Om te helpen een 
geïntegreerd EU-spectrumbeleid te ontwikkelen, wordt een nieuw gestroomlijnd comité 
voorgesteld, dat moet bestaan uit één vertegenwoordiger van elke regelgevende 
telecommunicatie- en media-instantie in de lidstaten, zodat rekening wordt gehouden met de 
bestaande relaties tussen de regelgeving inzake transmissie en de regelgeving inzake inhoud.
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Amendement 316
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd: 

"Artikel 8 bis
Coördinatie van radiospectrumbeleid in 

de Gemeenschap

1. De lidstaten werken met elkaar en met 
de Commissie samen bij de strategische 
planning en harmonisatie van het gebruik 
van radiofrequenties in de Gemeenschap. 
Zij zorgen ervoor dat het spectrumbeleid 
wordt gevoerd op een wijze die coherent is 
met ander nationaal of EU-beleid, 
bijvoorbeeld het mediabeleid.
2. 2. De lidstaten zorgen voor de 
coördinatie van de beleidsaanpak en, 
indien van toepassing, voor 
geharmoniseerde voorwaarden met 
betrekking tot de beschikbaarheid en het 
doelmatige gebruik van het spectrum, 
nodig met het oog op de totstandbrenging 
en werking van de interne markt en in 
overeenstemming met economische, 
politieke, culturele, gezondheids- en 
sociale overwegingen die verband houden 
met het gebruik van radiospectrum.
3. De lidstaten waarborgen de 
gecoördineerde en tijdige verstrekking 
van informatie betreffende toewijzing, 
beschikbaarheid en gebruik van 
radiofrequenties in de Gemeenschap.
4. De lidstaten waarborgen de effectieve 
coördinatie van Gemeenschapsbelangen 
bij internationale organisaties waar het 
gebruik van het radiospectrum het beleid 
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van de Gemeenschap beïnvloedt.
5. Hierbij wordt een 
radiospectrumbeleidscomité (RSBC) 
opgericht teneinde bij te dragen aan het 
verwezenlijken van de doelstellingen die 
zijn neergelegd in de leden 1 t/m 4. Het 
RSBC adviseert het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie over kwesties 
inzake radiospectrumbeleid. Het RSBC 
bestaat uit één hoge vertegenwoordiger 
van elke nationale regelgevende instantie 
die verantwoordelijk is voor het 
radiospectrumbeleid en één hoge 
vertegenwoordiger van elke regelgevende 
instantie die verantwoordelijk is voor de 
mediaregelgeving in elke lidstaat. De 
Commissie is een lid zonder stemrecht.
6. Op verzoek van het Europees 
Parlement, de Raad of de Commissie, of 
op eigen initiatief kan het RSBC, 
handelend met gekwalificeerde 
meerderheid van stemmen, een standpunt 
innemen. Elke lidstaat heeft één stem en 
de Commissie stemt niet.
7. De Commissie formuleert, zo veel 
mogelijk rekening houdend met het 
standpunt van het RSBC,  elke drie jaar 
gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen 
en vaardigt niet-bindende richtsnoeren uit 
voor de ontwikkeling van het 
spectrumbeleid van de Gemeenschap.
8. De Commissie kan, zo veel mogelijk 
rekening houdend met het standpunt van 
het RSBC, wetgevingsmaatregelen 
voorstellen om te voldoen aan de 
gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen 
zoals gedefinieerd in lid 7.
9. Wanneer dit nodig is voor het 
waarborgen van de effectieve coördinatie 
van Gemeenschapsbelangen bij 
internationale organisaties, kan de 
Commissie, met de instemming van het 
RSBC, een onderhandelingsmandaat 
voorleggen aan het Europees Parlement 
en de Raad.
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10. Het RSBC dient jaarlijks een verslag 
over zijn werkzaamheden in bij het 
Europees Parlement en de Raad."

Or. en

Motivering

Voor de strategische planning van radiospectrum op EU-niveau is het nodig dat 
internationaal bindende overeenkomsten worden nageleefd en dat de lidstaten deskundigheid 
in huis hebben op het gebied van radiospectrum. Alleen door betere coördinatie van de 
beleidsaanpak kan het spectrumbeheer in de EU vooruitgang boeken.

Om te helpen een geïntegreerd EU-spectrumbeleid te ontwikkelen, wordt een nieuw 
gestroomlijnd comité voorgesteld, dat moet bestaan uit één vertegenwoordiger van elke 
regelgevende telecommunicatie- en media-instantie in de lidstaten, zodat rekening wordt 
gehouden met de bestaande relaties tussen de regelgeving inzake transmissie en de 
regelgeving inzake inhoud.

Amendement 317
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd: 

"Artikel 8 bis
Coördinatie van radiospectrumbeleid in 

de Gemeenschap
1. De lidstaten werken met elkaar en met 
de Commissie samen bij de strategische 
planning en harmonisatie van het gebruik 
van radiofrequenties in de Gemeenschap. 
Zij zorgen ervoor dat het spectrumbeleid 
wordt gevoerd op een wijze die coherent is 
met ander nationaal of EU-beleid, 
bijvoorbeeld het mediabeleid.
2. 2. De lidstaten zorgen voor de 
coördinatie van de beleidsaanpak en, 
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indien van toepassing, voor 
geharmoniseerde voorwaarden met 
betrekking tot de beschikbaarheid en het 
doelmatige gebruik van het spectrum, 
nodig met het oog op de totstandbrenging 
en werking van de interne markt en in 
overeenstemming met economische, 
politieke, culturele, gezondheids- en 
sociale overwegingen die verband houden 
met het gebruik van radiospectrum.
3. De lidstaten waarborgen de 
gecoördineerde en tijdige verstrekking 
van informatie betreffende toewijzing, 
beschikbaarheid en gebruik van 
radiofrequenties in de Gemeenschap.
4. De lidstaten waarborgen de effectieve 
coördinatie van Gemeenschapsbelangen 
bij internationale organisaties waar het 
gebruik van het radiospectrum het beleid 
van de Gemeenschap beïnvloedt.
5. Hierbij wordt een 
radiospectrumbeleidscomité (RSBC) 
opgericht teneinde bij te dragen aan het 
verwezenlijken van de doelstellingen die 
zijn neergelegd in de leden 1 t/m 4. Het 
RSBC adviseert het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie over kwesties 
inzake radiospectrumbeleid. Het RSBC 
bestaat uit één hoge vertegenwoordiger 
van elke nationale regelgevende instantie 
die verantwoordelijk is voor het 
radiospectrumbeleid en één hoge 
vertegenwoordiger van elke regelgevende 
instantie die verantwoordelijk is voor de 
mediaregelgeving in elke lidstaat. De 
Commissie is een lid zonder stemrecht.
6. Op verzoek van het Europees 
Parlement, de Raad of de Commissie, of 
op eigen initiatief kan het RSBC, 
handelend met gekwalificeerde 
meerderheid van stemmen, een standpunt 
innemen. Elke lidstaat heeft één stem en 
de Commissie stemt niet.
7. De Commissie formuleert, zo veel 
mogelijk rekening houdend met het 
standpunt van het RSBC,  elke drie jaar 
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gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen 
en vaardigt niet-bindende richtsnoeren uit 
voor de ontwikkeling van het 
spectrumbeleid van de Gemeenschap.
8. De Commissie kan, zo veel mogelijk 
rekening houdend met het standpunt van 
het RSBC, wetgevingsmaatregelen 
voorstellen om te voldoen aan de 
gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen 
zoals gedefinieerd in lid 7.
9. Wanneer dit nodig is voor het 
waarborgen van de effectieve coördinatie 
van Gemeenschapsbelangen bij 
internationale organisaties, kan de 
Commissie, met de instemming van het 
RSBC, een onderhandelingsmandaat 
voorleggen aan het Europees Parlement 
en de Raad.
10. Het RSBC dient jaarlijks een verslag 
over zijn werkzaamheden in bij het 
Europees Parlement en de Raad."

Or. en

Motivering

Voor de strategische planning van radiospectrum op EU-niveau is het nodig dat 
internationaal bindende overeenkomsten worden nageleefd en dat de lidstaten deskundigheid 
in huis hebben op het gebied van radiospectrum. Alleen door betere coördinatie van de 
beleidsaanpak kan het spectrumbeheer in de EU vooruitgang boeken.

Om te helpen een geïntegreerd EU-spectrumbeleid te ontwikkelen, wordt een nieuw 
gestroomlijnd comité voorgesteld, dat moet bestaan uit één vertegenwoordiger van elke 
regelgevende telecommunicatie- en media-instantie in de lidstaten, zodat rekening wordt 
gehouden met de bestaande relaties tussen de regelgeving inzake transmissie en de 
regelgeving inzake inhoud.
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