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Amendement 460
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 9 quater – eerste alinea – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Wettelijke samenhang moet zijn gewaarborgd met artikel 8 bis (nieuw) en de definitie van 
diensten- en technologieneutraliteit in artikel 9 van de Richtlijn. Bovendien moet de wettelijke 
samenhang zijn gewaarborgd met de Radiospectrumbeschikking (676/2002/EG), in het 
bijzonder wat betreft de draagwijdte van het artikel over de maatregelen voor technische 
uitvoering en maatregelen voor doelstellingen van algemeen belang. Geharmoniseerde 
besluiten over verdere uitzonderingen op de diensten- en technologieneutraliteit vormen een 
essentieel onderdeel van de Richtlijn en moeten via wetswijzigingen worden genomen.

Amendement 461
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 9 quater – eerste alinea – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Wettelijke samenhang moet zijn gewaarborgd met artikel 8 bis (nieuw) en de definitie van 
diensten- en technologieneutraliteit in artikel 9 van de Richtlijn. Bovendien moet de wettelijke 
samenhang zijn gewaarborgd met de Radiospectrumbeschikking (676/2002/Commissie), in 
het bijzonder wat betreft de draagwijdte van het artikel over de maatregelen voor technische 
uitvoering en maatregelen voor doelstellingen van algemeen belang (nieuw (d) in aansluiting 
op artikel 1, lid 4 van de Spectrumbeschikking). Geharmoniseerde besluiten over verdere 
uitzonderingen op de diensten- en technologieneutraliteit vormen een essentieel onderdeel 
van de Richtlijn en moeten via wetswijzigingen worden genomen.

Amendement 462
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 9 quater – eerste alinea – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) een uitzondering te maken op het 
beginsel van diensten- of 
technologieneutraliteit en om de 
draagwijdte en aard van eventuele andere
uitzonderingen op het beginsel van 
diensten of technologieneutraliteit dan die
welke erop gericht zijn te zorgen voor het 
bevorderen van culturele en taalkundige 

Schrappen
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diversiteit en pluralisme van de media, te 
harmoniseren in overeenstemming met 
artikel 9, de leden 2 en 4.

Or. en

Motivering

De voorwaarden waaronder het radiospectrum op nationaal niveau mag worden 
overgedragen of verhuurd, moet worden overgelaten aan de nationale wetgevende 
autoriteiten, die de eindverantwoordelijkheid dragen voor een doeltreffend spectrumbeheer.

Amendement 463
Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 9 quater – eerste alinea – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Het invoegen van de uitvoeringsbevoegdheden van de Commissie uit de 
Radiospectrumbeschikking in de Kaderrichtlijn moet samengaan met de opname in de 
Richtlijn van een bepaling die equivalent is aan artikel 1, lid 4 van de 
Radiospectrumbeschikking. Gezien de bevoegdheden van de lidstaten inzake het cultuur- en 
mediabeleid, mag de Commissie geen omroepbanden aanwijzen, waarvan de gebruiksrechten 
mogen worden overgedragen of verhuurd. Volgens artikel 9 ter gelden er nationale 
procedures voor de overdracht of verhuur van individuele rechten en mag de Commissie die 
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dus niet harmoniseren.

Amendement 464
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 9 quater – eerste alinea – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Het invoegen van de uitvoeringsbevoegdheden van de Commissie uit de 
Radiospectrumbeschikking in de Kaderrichtlijn moet samengaan met de opname in de 
Richtlijn van een bepaling die equivalent is aan artikel 1, lid 4 van de 
Radiospectrumbeschikking. Gezien de bevoegdheden van de lidstaten inzake het cultuur- en 
mediabeleid, mag de Commissie geen omroepbanden aanwijzen, waarvan de gebruiksrechten 
mogen worden overgedragen of verhuurd. Volgens artikel 9 ter gelden er nationale 
procedures voor de overdracht of verhuur van individuele rechten en mag de Commissie die 
dus niet harmoniseren.

Amendement 465
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 9 quater – eerste alinea – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Wettelijke samenhang moet zijn gewaarborgd met artikel 8 bis (nieuw) en de definitie van 
diensten- en technologieneutraliteit in artikel 9 van de Richtlijn. Bovendien moet de wettelijke 
samenhang zijn gewaarborgd met de Radiospectrumbeschikking (676/2002/Commissie), in 
het bijzonder wat betreft de draagwijdte van het artikel over de maatregelen voor technische 
uitvoering en maatregelen voor doelstellingen van algemeen belang (nieuw (d) in aansluiting 
op artikel 1, lid 4 van de Spectrumbeschikking). Geharmoniseerde besluiten over verdere 
uitzonderingen op de diensten- en technologieneutraliteit vormen een essentieel onderdeel 
van de Richtlijn en moeten via wetswijzigingen worden genomen.

Amendement 466
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 9 quater – eerste alinea – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) een uitzondering te maken op het 
beginsel van diensten- of 
technologieneutraliteit en om de
draagwijdte en aard van eventuele andere
uitzonderingen op het beginsel van 
diensten of technologieneutraliteit dan die
welke erop gericht zijn te zorgen voor het 
bevorderen van culturele en

d) de manier waarop wordt vastgesteld op 
welke verboden de beginselen van 
diensten- of technologieneutraliteit van 
toepassing zijn, te harmoniseren en om de
draagwijdte en aard van eventuele andere 
uitzonderingen op het beginsel van 
diensten of technologieneutraliteit dan die 
welke erop gericht zijn te zorgen voor het 
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taalkundige diversiteit en pluralisme van de 
media, te harmoniseren in
overeenstemming met artikel 9, de leden 2 
en 4.

bevorderen van culturele en taalkundige 
diversiteit en pluralisme van de media, 
alsmede het aanbieden van 
omroepdiensten, te harmoniseren in 
overeenstemming met artikel 9, de leden 2 
en 4.

Or. es

Motivering

La supresión de las letras b) y c) tiene su origen en que las condiciones impuestas a tales 
transferencias, así como los procedimientos, condiciones, límites, han de establecerse 
siguiendo el principio de subsidiariedad.

Por coherencia con los planteamientos realizados en la propuesta de modificación del 
artículo 9, la aplicación de los principios de neutralidad tecnológica y de servicios debe ser 
una responsabilidad encomendada a los Estados miembros, siempre que sea posible con la 
gestión coordinada del espectro realizada a nivel nacional y, por tanto, las medidas de 
armonización pasan por la identificación de las bandas a las que necesariamente deben 
aplicarse estos principios de neutralidad de la UE.

Amendement 467
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 9 quater – eerste alinea – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

Verduidelijkt dat voor alle uitzonderingen op de beginselen van diensten- of 
technologieneutraliteit de beperkingen gelden uit artikel 9, lid 2 en 4 met inbegrip van de 
door de Commissie vastgestelde beperkingen. Ten tweede is onduidelijk waarom de 
draagwijdte en aard van uitzonderingen op de beginselen van diensten- en 
technologieneutraliteit op grond van culturele en taalkundige diversiteit en pluralisme van de 
media in de voorstellen buiten de harmonisatie moeten vallen.

Amendement 468
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 9 quater – eerste alinea – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De maatregelen die zijn voorgesteld voor vaststelling in comitologie zijn meer dan alleen 
‘niet-essentiële onderdelen’ van de Richtlijn. Anderzijds kan en is er reeds met succes op 
grond van de bestaande Radiospectrumbeschikking (676/2002/EG) veel geharmoniseerd. 
Derhalve moeten ter en quater van het artikel worden geschrapt. Onder verwijzing naar 
overweging 23, valt het definiëren van het mediabeleid onder de bevoegdheid van de 
lidstaten.
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Amendement 469
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 9 quater – eerste alinea, bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze maatregelen ter uitvoering gelden 
onverminderd de maatregelen die 
overeenkomstig het Gemeenschapsrecht 
op communautair of nationaal niveau 
worden genomen ter verwezenlijking van 
doelstellingen van algemeen belang, in 
het bijzonder maatregelen ter bevordering 
van de culturele en taalkundige diversiteit 
en het pluralisme van de media.

Or. en

Motivering

Het invoegen van de uitvoeringsbevoegdheden van de Commissie uit de 
Radiospectrumbeschikking in de Kaderrichtlijn moet samengaan met de opname in de 
Richtlijn van een bepaling die equivalent is aan artikel 1, lid 4 van de 
Radiospectrumbeschikking. Gezien de bevoegdheden van de lidstaten inzake het cultuur- en 
mediabeleid, mag de Commissie geen omroepbanden aanwijzen, waarvan de gebruiksrechten 
mogen worden overgedragen of verhuurd. Volgens artikel 9 ter gelden er nationale 
procedures voor de overdracht of verhuur van individuele rechten en mag de Commissie die 
dus niet harmoniseren.

Amendement 470
Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 9 quater – eerste alinea, bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze maatregelen ter uitvoering gelden 
onverminderd de maatregelen die 
overeenkomstig het Gemeenschapsrecht 
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op communautair of nationaal niveau 
worden genomen ter verwezenlijking van 
doelstellingen van algemeen belang, in 
het bijzonder maatregelen ter bevordering 
van de culturele en taalkundige diversiteit 
en het pluralisme van de media.

Or. en

Motivering

Het invoegen van de uitvoeringsbevoegdheden van de Commissie uit de 
Radiospectrumbeschikking in de Kaderrichtlijn moet samengaan met de opname in de 
Richtlijn van een bepaling die equivalent is aan artikel 1, lid 4 van de 
Radiospectrumbeschikking. Gezien de bevoegdheden van de lidstaten inzake het cultuur- en 
mediabeleid, mag de Commissie geen omroepbanden aanwijzen, waarvan de gebruiksrechten 
mogen worden overgedragen of verhuurd. Volgens artikel 9 ter gelden er nationale 
procedures voor de overdracht of verhuur van individuele rechten en mag de Commissie die 
dus niet harmoniseren.

Amendement 471
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 9 quater – eerste alinea, bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze maatregelen ter uitvoering gelden 
onverminderd de maatregelen die 
overeenkomstig het Gemeenschapsrecht 
op communautair of nationaal niveau 
worden genomen ter verwezenlijking van 
doelstellingen van algemeen belang, in 
het bijzonder met betrekking tot 
inhoudsregels en audiovisueel beleid. 

Or. en

Motivering

Wettelijke samenhang moet zijn gewaarborgd met artikel 8 bis (nieuw) en de definitie van 
diensten- en technologieneutraliteit in artikel 9 van de Richtlijn. Bovendien moet de wettelijke 
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samenhang zijn gewaarborgd met de Radiospectrumbeschikking (676/2002/Commissie), in 
het bijzonder wat betreft de draagwijdte van het artikel over de maatregelen voor technische 
uitvoering en maatregelen voor doelstellingen van algemeen belang (nieuw (d) in aansluiting 
op artikel 1, lid 4 van de Spectrumbeschikking). Geharmoniseerde besluiten over verdere 
uitzonderingen op de diensten- en technologieneutraliteit vormen een essentieel onderdeel 
van de Richtlijn en moeten via wetswijzigingen worden genomen.

Amendement 472
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 9 quater – eerste alinea, bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze maatregelen ter uitvoering gelden 
onverminderd de maatregelen die 
overeenkomstig het Gemeenschapsrecht 
op communautair of nationaal niveau 
worden genomen ter verwezenlijking van 
doelstellingen van algemeen belang, in 
het bijzonder met betrekking tot 
inhoudsregels en audiovisueel beleid.

Or. en

Motivering

Wettelijke samenhang moet zijn gewaarborgd met artikel 8 bis (nieuw) en de definitie van 
diensten- en technologieneutraliteit in artikel 9 van de Richtlijn. Bovendien moet de wettelijke 
samenhang zijn gewaarborgd met de Radiospectrumbeschikking (676/2002/EG), in het 
bijzonder wat betreft de draagwijdte van het artikel over de maatregelen voor technische 
uitvoering en maatregelen voor doelstellingen van algemeen belang. Geharmoniseerde 
besluiten over verdere uitzonderingen op de diensten- en technologieneutraliteit vormen een 
essentieel onderdeel van de Richtlijn en moeten via wetswijzigingen worden genomen.
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Amendement 473
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 9 quater – eerste alinea, bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze maatregelen ter uitvoering gelden 
onverminderd de maatregelen die 
overeenkomstig het Gemeenschapsrecht 
op communautair of nationaal niveau 
worden genomen ter verwezenlijking van 
doelstellingen van algemeen belang, in 
het bijzonder met betrekking tot 
inhoudsregels en audiovisueel beleid.

Or. en

Motivering

Wettelijke samenhang moet zijn gewaarborgd met artikel 8 bis (nieuw) en de definitie van 
diensten- en technologieneutraliteit in artikel 9 van de Richtlijn. Bovendien moet de wettelijke 
samenhang zijn gewaarborgd met de Radiospectrumbeschikking (676/2002/Commissie), in 
het bijzonder wat betreft de draagwijdte van het artikel over de maatregelen voor technische 
uitvoering en maatregelen voor doelstellingen van algemeen belang (nieuw (d) in aansluiting 
op artikel 1, lid 4 van de Spectrumbeschikking). Geharmoniseerde besluiten over verdere 
uitzonderingen op de diensten- en technologieneutraliteit vormen een essentieel onderdeel 
van de Richtlijn en moeten via wetswijzigingen worden genomen.

Amendement 474
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 9 quater – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 22, lid 3, 

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

Or. en

Motivering

De maatregelen die zijn voorgesteld voor vaststelling in comitologie zijn meer dan alleen 
‘niet-essentiële onderdelen’ van de Richtlijn. Anderzijds kan en is er reeds met succes op 
grond van de bestaande Radiospectrumbeschikking (676/2002/EG) veel geharmoniseerd. 
Derhalve moeten ter en quater van het artikel worden geschrapt. Onder verwijzing naar 
overweging 23, valt het definiëren van het mediabeleid onder de bevoegdheid van de 
lidstaten.

Amendement 475
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 9 quater – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 22, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing. Om dwingende urgente redenen 
kan de Commissie gebruik maken van de 
in artikel 22, lid 4, bedoelde 
urgentieprocedure. Bij de 
tenuitvoerlegging van de bepalingen van 
dit lid kan de Commissie worden 
bijgestaan door de Autoriteit in 
overeenstemming met artikel 10 

De maatregelen in dit artikel, 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.
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Verordening […/EG].

Or. en

Amendement 476
Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 9 quater – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 22, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing. Om dwingende urgente redenen 
kan de Commissie gebruik maken van de 
in artikel 22, lid 4, bedoelde 
urgentieprocedure. Bij de 
tenuitvoerlegging van de bepalingen van 
dit lid kan de Commissie worden 
bijgestaan door de Autoriteit in 
overeenstemming met artikel 10 
Verordening […/EG].

De in punt (a) tot en met (c) van de eerste 
alinea bedoelde maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn 
beogen te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
22, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing. Om dwingende urgente 
redenen kan de Commissie gebruik maken 
van de in artikel 22, lid 4, bedoelde 
urgentieprocedure. Bij de 
tenuitvoerlegging van de bepalingen van 
dit lid kan de Commissie worden 
bijgestaan door het RSCP.

Or. en

Motivering

Het invoegen van de uitvoeringsbevoegdheden van de Commissie uit de 
Radiospectrumbeschikking in de Kaderrichtlijn moet samengaan met de opname in de 
Richtlijn van een bepaling die equivalent is aan artikel 1, lid 4 van de 
Radiospectrumbeschikking. Gezien de bevoegdheden van de lidstaten inzake het cultuur- en 
mediabeleid, mag de Commissie geen omroepbanden aanwijzen, waarvan de gebruiksrechten 
mogen worden overgedragen of verhuurd. Volgens artikel 9 ter gelden er nationale 
procedures voor de overdracht of verhuur van individuele rechten en mag de Commissie die 
dus niet harmoniseren.
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Amendement 477
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 9 quater – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 22, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing. Om dwingende urgente redenen 
kan de Commissie gebruik maken van de 
in artikel 22, lid 4, bedoelde
urgentieprocedure. Bij de 
tenuitvoerlegging van de bepalingen van 
dit lid kan de Commissie worden 
bijgestaan door de Autoriteit in 
overeenstemming met artikel 10 
Verordening […/EG].

De in punt (a) tot en met (c) van de eerste 
alinea bedoelde 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. Bij de tenuitvoerlegging van 
de bepalingen van dit lid kan de 
Commissie worden bijgestaan door het 
RSCP.

Or. en

Motivering

Het invoegen van de uitvoeringsbevoegdheden van de Commissie uit de 
Radiospectrumbeschikking in de Kaderrichtlijn moet samengaan met de opname in de 
Richtlijn van een bepaling die equivalent is aan artikel 1, lid 4 van de 
Radiospectrumbeschikking. Gezien de bevoegdheden van de lidstaten inzake het cultuur- en 
mediabeleid, mag de Commissie geen omroepbanden aanwijzen, waarvan de gebruiksrechten 
mogen worden overgedragen of verhuurd. Volgens artikel 9 ter gelden er nationale 
procedures voor de overdracht of verhuur van individuele rechten en mag de Commissie die 
dus niet harmoniseren.

Amendement 478
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 9 quater – tweede alinea
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 22, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing. Om dwingende urgente redenen 
kan de Commissie gebruik maken van de 
in artikel 22, lid 4, bedoelde
urgentieprocedure. Bij de 
tenuitvoerlegging van de bepalingen van
dit lid kan de Commissie worden 
bijgestaan door de Autoriteit in 
overeenstemming met artikel 10 
Verordening […/EG].

De maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 22, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing. Bij de tenuitvoerlegging van de 
bepalingen in punt (a) tot en met (c) van 
de eerste alinea kan de Commissie worden 
bijgestaan door het RSCP.

Or. en

Motivering

Wettelijke samenhang moet zijn gewaarborgd met artikel 8 bis (nieuw) en de definitie van 
diensten- en technologieneutraliteit in artikel 9 van de Richtlijn. Bovendien moet de wettelijke 
samenhang zijn gewaarborgd met de Radiospectrumbeschikking (676/2002/Commissie), in 
het bijzonder wat betreft de draagwijdte van het artikel over de maatregelen voor technische 
uitvoering en maatregelen voor doelstellingen van algemeen belang (nieuw (d) in aansluiting 
op artikel 1, lid 4 van de Spectrumbeschikking). Geharmoniseerde besluiten over verdere 
uitzonderingen op de diensten- en technologieneutraliteit vormen een essentieel onderdeel 
van de Richtlijn en moeten via wetswijzigingen worden genomen.

Amendement 479
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 9 quater – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te
wijzigen door haar aan te vullen, worden 

Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
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vastgesteld volgens de in artikel 22,
lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing. Om dwingende urgente redenen 
kan de Commissie gebruik maken van de 
in artikel 22, lid 4, bedoelde 
urgentieprocedure. Bij de 
tenuitvoerlegging van de bepalingen van 
dit lid kan de Commissie worden 
bijgestaan door de Autoriteit in 
overeenstemming met artikel 10 
Verordening […/EG].

vastgesteld volgens de in artikel 22, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing. Bij de tenuitvoerlegging van de 
bepalingen in punt (a) tot en met (c) van
de eerste alinea kan de Commissie worden 
bijgestaan door het RSCP.

Or. en

Motivering

Wettelijke samenhang moet zijn gewaarborgd met artikel 8 bis (nieuw) en de definitie van 
diensten- en technologieneutraliteit in artikel 9 van de Richtlijn. Bovendien moet de wettelijke 
samenhang zijn gewaarborgd met de Radiospectrumbeschikking (676/2002/EG), in het 
bijzonder wat betreft de draagwijdte van het artikel over de maatregelen voor technische 
uitvoering en maatregelen voor doelstellingen van algemeen belang. Geharmoniseerde 
besluiten over verdere uitzonderingen op de diensten- en technologieneutraliteit vormen een 
essentieel onderdeel van de Richtlijn en moeten via wetswijzigingen worden genomen.

Amendement 480
Patrizia Toia

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 9 quater – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 22, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing. Om dwingende urgente redenen 
kan de Commissie gebruik maken van de 
in artikel 22, lid 4, bedoelde
urgentieprocedure. Bij de 
tenuitvoerlegging van de bepalingen van 
dit lid kan de Commissie worden 
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bijgestaan door de Autoriteit in 
overeenstemming met artikel 10 
Verordening […/EG].

bijgestaan door de Autoriteit in 
overeenstemming met artikel 10 
Verordening […/EG]. De Commissie stelt
deze maatregelen vast na raadpleging van 
de belanghebbenden en houdt daarbij 
optimaal rekening met het oordeel van de 
desbetreffende standaardisatie- en 
technische organisaties.

Or. en

Motivering

The aim is to guarantee the technical and operational feasibility of such mechanisms since the 
introduction of network and service neutrality requires an in depth and band by band analysis 
in particular with respect to the interference issue which, if not adequately taken care of, may 
cause significant harm to consumers in terms of degradation of quality and safety. Therefore, 
it is important that this assessment is carried out by international technical bodies expressly 
mandated by the Commission like the CEPT/ECC/ETSI, which are institutionally requested to 
assist the European Commission in this technical field. Also, Member States should consult 
all players operating in the market in order to verify the consistency of the proposed measures 
to market needs and demand.

Amendement 481
Gianni De Michelis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 9 quater – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 22, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing. Om dwingende urgente redenen 
kan de Commissie gebruik maken van de 
in artikel 22, lid 4, bedoelde
urgentieprocedure. Bij de 
tenuitvoerlegging van de bepalingen van 
dit lid kan de Commissie worden 
bijgestaan door de Autoriteit in 

Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 22, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing. Om dwingende urgente
redenen kan de Commissie gebruik maken 
van de in artikel 22, lid 4, bedoelde
urgentieprocedure. Bij de 
tenuitvoerlegging van de bepalingen van 
dit lid kan de Commissie worden 
bijgestaan door de Autoriteit in 
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overeenstemming met artikel 10 
Verordening […/EG].

overeenstemming met artikel 10 
Verordening […/EG]. De Commissie stelt 
deze maatregelen vast na raadpleging van 
de belanghebbenden en houdt daarbij 
optimaal rekening met het oordeel van de 
desbetreffende standaardisatie- en 
technische organisaties.

Or. en

Motivering

De harmonisatiemaatregelen in dit artikel zijn weliswaar uitvoerend van aard maar beogen 
fundamentele aspecten van het spectrumbeheer te regelen. Daarom is het van cruciaal belang 
om de harmonisatie-actie van de Commissie te onderbouwen met een gedetailleerd oordeel 
over de technische en operationele haalbaarheid en de gevolgen van bedoelde maatregelen, 
dat door bevoegde internationale technische instanties zoals de CEPT/ECC en het ETSI dient 
te worden geveld.

Amendement 482
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 9 quater bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Het volgende artikel wordt 
toegevoegd:

"Artikel 9 quater bis

1. Ter verzekering van een efficiënt 
gebruik en doeltreffend beheer van het 
spectrum binnen de Gemeenschap, 
houden de lidstaten en de Commissie bij 
de uitvoering van deze Richtlijn rekening 
met de regels en voorschriften van de 
ITU, met name de Radiovoorschriften, 
zoals regelmatig gewijzigd.

2. De Commissie waakt over de 
ontwikkelingen op het gebied van het 
radiospectrum in derde landen en bij 
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internationale organisaties, de ITU 
inbegrepen, die gevolgen kunnen hebben 
voor de uitvoering van deze Richtlijn.

3. De lidstaten houden de Commissie op 
de hoogte van moeilijkheden die juridisch 
of feitelijk worden veroorzaakt door 
bestaande internationale overeenkomsten, 
derde landen of internationale 
organisaties, de ITU inbegrepen, in 
verband met de uitvoering van deze 
Richtlijn.

4. De Commissie brengt regelmatig aan 
het Europees Parlement en de Raad 
verslag uit over de resultaten van de 
toepassing van de leden 1 tot en met 3, en 
zij mag, zo nodig, maatregelen voorstellen 
ter verzekering van de uitvoering van de 
beginselen en doelstellingen van deze 
Richtlijn. Waar nodig, worden 
gezamenlijke beleidsdoelstellingen 
overeengekomen om coördinatie tussen de 
lidstaten te waarborgen.

5. De maatregelen die overeenkomstig dit 
artikel worden genomen laten de rechten 
en plichten van de Gemeenschap en de 
lidstaten volgens de toepasselijke 
internationale afspraken onverlet."

Or. en

Motivering

Ter verzekering van een efficiënt spectrumgebruik is het van essentieel belang dat de 
exploitanten zich houden aan en kunnen vertrouwen op de registratie- en 
coördinatieprocedures die vallen onder de internationaal bindende regels en procedures van 
de ITU om te waarborgen dat een netwerk of systeem met succes gecoördineerd en in gebruik 
genomen kan worden. De internationale rechten en plichten van de overheden met betrekking 
tot hun eigen frequentietoewijzingen en die van andere overheden vloeien voort uit de 
registratie van de toewijzingen in het Master International Frequency Register van de ITU 
dan wel uit de conformiteit van de toewijzingen met een frequentieplan van de ITU.
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Amendement 483
Erna Hennicot-Schoepges, Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 9 quater bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Het volgende artikel wordt 
toegevoegd:

"Artikel 9 quater bis

1. De Commissie waakt over de 
ontwikkelingen op het gebied van het 
radiospectrum in derde landen en bij 
internationale organisaties, de ITU 
inbegrepen, die gevolgen kunnen hebben 
voor de uitvoering van deze Richtlijn.

2. De lidstaten houden de Commissie op 
de hoogte van moeilijkheden die juridisch 
of feitelijk worden veroorzaakt door 
bestaande internationale overeenkomsten, 
derde landen of internationale 
organisaties, de ITU inbegrepen, in 
verband met de uitvoering van deze 
Richtlijn.

3. De Commissie brengt regelmatig aan 
het Europees Parlement en de Raad 
verslag uit over de resultaten van de 
toepassing van de leden 1 tot en met 3, en 
zij mag, zo nodig, maatregelen voorstellen 
ter verzekering van de uitvoering van de 
beginselen en doelstellingen van deze 
Richtlijn. Waar nodig, worden 
gezamenlijke beleidsdoelstellingen 
overeengekomen om coördinatie tussen de 
lidstaten te waarborgen.

4. De maatregelen die overeenkomstig dit 
artikel worden genomen laten de rechten 
en plichten van de Gemeenschap en de 
lidstaten volgens de toepasselijke 
internationale afspraken onverlet."
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Or. en

Motivering

Ter verzekering van een efficiënt spectrumgebruik is het van essentieel belang dat de 
exploitanten zich houden aan en kunnen vertrouwen op de registratie- en 
coördinatieprocedures die vallen onder de internationaal bindende regels en procedures van 
de ITU om te waarborgen dat een netwerk of systeem met succes gecoördineerd en in gebruik 
genomen kan worden. De internationale rechten en plichten van de overheden met betrekking 
tot hun eigen frequentietoewijzingen en die van andere overheden vloeien voort uit de 
registratie van de toewijzingen in het Master International Frequency Register van de ITU 
dan wel uit de conformiteit van de toewijzingen met een frequentieplan van de ITU.

Amendement 484
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) Lid 1 wordt vervangen door:
"1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale regelgevende instanties 
toezicht uitoefenen op de toewijzing van 
alle nationale nummervoorraden en het 
beheer van de nationale 
nummerplannen. De lidstaten zorgen 
ervoor dat [...] er adequate nummers en 
nummerreeksen worden aangeboden. 
Zelfs wanneer de diensten ‘nomadische 
functionaliteiten’ omvatten, is de 
beschikbaarheid van zowel niet-
geografische als geografische diensten 
van essentieel belang. De nationale 
regelgevende instanties stellen 
objectieve, transparante en niet-
discriminerende procedures op voor de 
toewijzing van de nationale 
nummervoorraden."

Or. en
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Motivering

Het recht van telecommunicatieaanbieders op toegang tot telefoonnummer moet worden 
versterkt. De beschikbaarheid van zowel niet-geografische als geografische diensten voor 
zaken zoals Voice over IP is duidelijk van essentieel belang, zelfs in gevallen waarin de 
diensten nomadische functionaliteiten omvatten.

Amendement 485
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het niet hervormen van de nummerregelingen schaadt de belangen van de burger, de consument en 
het bedrijfsleven in de EU. Art.10 van de Kaderrichtlijn moet worden uitgebreid met een bepaling die 
de lidstaten oplegt beperkingen in de nationale nummerplannen en aanverwante regelgeving op te 
heffen, die het gebruik tegengaan van welke nummers ook waar ook in de EU, en alle beperkingen op 
te heffen op de identiteit/classificatie van de rechtverkrijgenden van alle nummersoorten (dit maakt 
het niet onmogelijk om wettelijke voorwaarden aan de nummertoewijzing te verbinden).
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Amendement 486
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Motivering

De NRI zijn verantwoordelijk voor de nationale nummeringsplannen.

Amendement 487
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten ondersteunen harmonisatie 
van nummering binnen de Gemeenschap 
wanneer dat de werking van de interne 
markt bevordert of de ontwikkeling steunt 
van pan-Europese diensten. De Commissie 

4. De lidstaten ondersteunen de 
harmonisatie en de beschikbaarheid van 
nummervoorraden binnen de 
Gemeenschap wanneer dat nodig is ter 
ondersteuning van de ontwikkeling van 
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kan passende technische 
uitvoeringsmaatregelen nemen op dit 
gebied door bijvoorbeeld tariefbeginselen 
vast te stellen voor specifieke nummers of 
nummerreeksen. De 
uitvoeringsmaatregelen kunnen de 
Autoriteit specifieke 
verantwoordelijkheden verlenen bij de 
toepassing van die maatregelen.

pan-Europese diensten.

Or. en

Motivering

Het niet hervormen van de nummerregelingen schaadt de belangen van de burger, de consument en
het bedrijfsleven in de EU. Art.10 van de Kaderrichtlijn moet worden uitgebreid met een bepaling die 
de lidstaten oplegt beperkingen in de nationale nummerplannen en aanverwante regelgeving op te 
heffen, die het gebruik tegengaan van welke nummers ook waar ook in de EU, en alle beperkingen op 
te heffen op de identiteit/classificatie van de rechtverkrijgenden van alle nummersoorten (dit maakt 
het niet onmogelijk om wettelijke voorwaarden aan de nummertoewijzing te verbinden).

Amendement 488
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De lidstaten ondersteunen harmonisatie 
van nummervoorraden binnen de
Gemeenschap wanneer dat de werking van 
de interne markt bevordert of de
ontwikkeling steunt van pan-Europese 
diensten.
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Or. de

Motivering

De geplande maatregelen inzake tariefbeginselen zijn in tegenspraak met het doel van het 
wettelijk kader om de kleinhandelsprijzen zoveel mogelijk te dereguleren. De 
uitvoeringsmaatregelen kunnen aanzienlijke financiële gevolgen hebben voor de sector. In dat 
geval moet er een nieuwe wetgevingsprocedure worden gestart. De in voorstel 
COM(2007)699 van de Commissie voorziene autoriteit is overbodig.

Amendement 489
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De lidstaten ondersteunen harmonisatie 
van nummering binnen de Gemeenschap 
wanneer dat de werking van de interne 
markt bevordert of de ontwikkeling steunt 
van pan-Europese diensten. De Commissie 
kan passende technische 
uitvoeringsmaatregelen nemen op dit 
gebied.

Or. en

Motivering

Het amendement van de Commissie zou door het voorschrijven van tariefbeginselen leiden tot 
uitbreiding van de retailregulering. Dat maakt inbreuk op de systematiek van het 
regelgevingskader, dat uitsluitend in prijsregulering van retaildiensten voorziet in het geval 
van een AMM-constatering in een eindgebruikersmarkt overeenkomstig art. 17 van de 
Universeledienstrichtlijn. De invoering van een splinternieuwe bevoegdheid tot prijsstelling 
voor regelgevers is strijdig met het doel van betere regulering en het overkoepelende beginsel 
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dat de regulering in principe tot het niveau van de groothandel beperkt moet blijven.

Amendement 490
Stefano Zappalà

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De lidstaten ondersteunen harmonisatie 
van nummering binnen de Gemeenschap 
wanneer dat de werking van de interne 
markt bevordert of de ontwikkeling steunt 
van nieuwe pan-Europese diensten zonder 
nadelige gevolgen voor bestaande 
diensten. De Commissie kan passende 
technische uitvoeringsmaatregelen nemen 
ter verzekering van grensoverschrijdende 
toegang tot nationale nummers die 
gebruikt worden voor essentiële diensten 
zoals inlichtingen. De 
uitvoeringsmaatregelen kunnen de 
Autoriteit specifieke 
verantwoordelijkheden verlenen bij de 
toepassing van die maatregelen.

Or. en

Motivering

Hoewel nieuwe pan-Europese diensten sterk zouden profiteren van een geharmoniseerde 
Europese nummering, zou dit nadelige gevolgen hebben voor sectoren, zoals die van de 
inlichtingendiensten, waarin de liberalisatie reeds zonder harmonisatie heeft plaatsgevonden.
Inlichtingendiensten worden in overweging 11 van de Universeledienstrichtlijn een essentieel 
hulpmiddel voor toegang geacht. De mogelijkheid van Europese burgers om naar andere 
lidstaten te reizen en daar voor informatie in hun eigen taal toegang te verkrijgen tot hun 
gebruikelijke aanbieder van inlichtingendiensten, is essentieel voor het bevorderen van de 
interne markt.
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Amendement 491
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De lidstaten ondersteunen harmonisatie 
van nummering binnen de Gemeenschap 
wanneer dat de werking van de interne 
markt bevordert of de ontwikkeling steunt 
van nieuwe pan-Europese diensten zonder 
nadelige gevolgen voor bestaande 
diensten. De Commissie kan passende 
technische uitvoeringsmaatregelen nemen 
ter verzekering van grensoverschrijdende 
toegang tot nationale nummers die 
gebruikt worden voor essentiële diensten 
zoals inlichtingen. De 
uitvoeringsmaatregelen kunnen de 
Autoriteit specifieke 
verantwoordelijkheden verlenen bij de 
toepassing van die maatregelen.

Or. en

Motivering

Hoewel nieuwe pan-Europese diensten sterk zouden profiteren van een geharmoniseerde 
Europese nummering, zou dit nadelige gevolgen hebben voor sectoren, zoals die van de 
inlichtingendiensten, waarin de liberalisatie reeds zonder harmonisatie heeft plaatsgevonden.
Inlichtingendiensten worden in overweging 11 van de Universeledienstrichtlijn een essentieel 
hulpmiddel voor toegang geacht. De mogelijkheid van Europese burgers om naar andere 
lidstaten te reizen en daar voor informatie in hun eigen taal toegang te verkrijgen tot hun 
gebruikelijke aanbieder van inlichtingendiensten, is essentieel voor het bevorderen van de 
interne markt.
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Amendement 492
Giles Chichester

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De lidstaten ondersteunen harmonisatie 
van nummering binnen de Gemeenschap 
wanneer dat de werking van de interne 
markt bevordert of de ontwikkeling steunt 
van pan-Europese diensten zonder 
nadelige gevolgen voor bestaande 
diensten. De Commissie kan passende 
technische uitvoeringsmaatregelen nemen 
ter verzekering van grensoverschrijdende
toegang tot nationale nummers die 
gebruikt worden voor essentiële diensten 
zoals inlichtingen. De 
uitvoeringsmaatregelen kunnen de 
Autoriteit specifieke 
verantwoordelijkheden verlenen bij de 
toepassing van die maatregelen.

Or. en

Motivering

Hoewel nieuwe pan-Europese diensten sterk zouden profiteren van een geharmoniseerde 
Europese nummering, zou dit nadelige gevolgen hebben voor sectoren, zoals die van de 
inlichtingendiensten, waarin de liberalisatie reeds zonder harmonisatie heeft plaatsgevonden.
Inlichtingendiensten worden in overweging 11 van de Universeledienstrichtlijn een essentieel 
hulpmiddel voor toegang geacht. De mogelijkheid van Europese burgers om naar andere 
lidstaten te reizen en daar voor informatie in hun eigen taal toegang te verkrijgen tot hun 
gebruikelijke aanbieder van inlichtingendiensten, is essentieel voor het bevorderen van de 
interne markt.
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Amendement 493
Fiona Hall

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De lidstaten ondersteunen harmonisatie 
van nummering binnen de Gemeenschap 
wanneer dat de werking van de interne 
markt bevordert of de ontwikkeling steunt 
van nieuwe en bestaande pan-Europese 
diensten. De Commissie kan passende 
technische uitvoeringsmaatregelen nemen 
ter verzekering van grensoverschrijdende 
toegang tot nationale nummers die 
gebruikt worden voor essentiële diensten 
zoals inlichtingen. De 
uitvoeringsmaatregelen kunnen BERT
specifieke verantwoordelijkheden verlenen 
bij de toepassing van die maatregelen.

Or. en

Motivering

While harmonised European numbering would be of great benefit for new pan-European 
services, this would have a detrimental effect where, as is the case for directory enquiries, 
liberalization has taken place without such harmonisation having been effected and 
significant investments have already been made on national numbering plans and, 
consequently, on different numbers in different Member States.
The capability for a European citizen to travel to other Member states and be able to access 
its usual directory enquiry services provider, in order to obtain information in his or her 
national language, is essential to promoting the single market.

Amendement 494
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 – letter b
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 10 – lid 4 – eerste alinea
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Motivering

La propuesta de redacción de la Comisión es demasiado ambigua: el principio de "promover 
el funcionamiento de mercado interior" puede ser invocado para justificar una amplia 
variedad de medidas regulatorias. Sin embargo, la armonización de (partes de) los planes 
nacionales de numeración implica la adopción de medidas de alto coste y complejos ajustes 
técnicos en las redes y servicios de telecomunicaciones que, en general, afectan a todos los 
operadores. Consecuentemente, cualquier medida concreta de armonización necesita un 
detallado estudio coste-beneficio.
Del mismo modo, las medidas técnicas de ejecución que pueda adoptar la Comisión habrán 
de referirse solamente a los servicios paneuropeos y no a los nacionales cuya competencia en 
base al principio de subsidiariedad corresponde a los Estados miembros.
Por último, en estos supuestos no se ve que existan razones de urgencia para armonizar 
servicios paneuropeos, ya que éstos son conocidos con bastante antelación.

Amendement 495
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 – letter b
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 10 – lid 4 – eerste alinea
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De lidstaten ondersteunen harmonisatie 
van nummering binnen de Gemeenschap 
wanneer dat de werking van de interne 
markt bevordert of de ontwikkeling steunt 
van pan-Europese diensten. De Commissie 
kan, samen met de nationale regelgevende 
instanties, passende technische 
uitvoeringsmaatregelen nemen op dit 
gebied door bijvoorbeeld tariefbeginselen 
vast te stellen voor specifieke nummers of 
nummerreeksen.

Or. ro

Motivering

De harmonisatie op Europees niveau mag niet ten koste gaan van de verantwoordelijkheden 
van de nationale regelgevende instanties. 

Amendement 496
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de



PE407.632v01-00 34/112 AM\725139NL.doc

NL

Motivering

De geplande maatregelen inzake tariefbeginselen zijn in tegenspraak met het doel van het 
wettelijk kader om de kleinhandelsprijzen zoveel mogelijk te dereguleren. De 
uitvoeringsmaatregelen kunnen aanzienlijke financiële gevolgen hebben voor de sector. In dat 
geval moet er een nieuwe wetgevingsprocedure worden gestart. De in voorstel 
COM(2007)699 van de Commissie voorziene autoriteit is overbodig.

Amendement 497
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. ro

Motivering

De harmonisatie op Europees niveau mag niet ten koste gaan van de verantwoordelijkheden 
van de nationale regelgevende instanties. 

Amendement 498
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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



AM\725139NL.doc 35/112 PE407.632v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 22, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. es

Motivering

La propuesta de redacción de la Comisión es demasiado ambigua: el principio de "promover 
el funcionamiento de mercado interior" puede ser invocado para justificar una amplia 
variedad de medidas regulatorias. Sin embargo, la armonización de (partes de) los planes 
nacionales de numeración implica la adopción de medidas de alto coste y complejos ajustes 
técnicos en las redes y servicios de telecomunicaciones que, en general, afectan a todos los 
operadores. Consecuentemente, cualquier medida concreta de armonización necesita un 
detallado estudio coste-beneficio.
Del mismo modo, las medidas técnicas de ejecución que pueda adoptar la Comisión habrán 
de referirse solamente a los servicios paneuropeos y no a los nacionales cuya competencia en 
base al principio de subsidiariedad corresponde a los Estados miembros.
Por último, en estos supuestos no se ve que existan razones de urgencia para armonizar 
servicios paneuropeos, ya que éstos son conocidos con bastante antelación.

Amendement 499
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

handelt op basis van eenvoudige, 
doorzichtige en openbare procedures die 
zonder discriminatie en onverwijld worden 
toegepast, en neemt in ieder geval een 
besluit binnen vier maanden na de 
toepassing, en

handelt op basis van eenvoudige, 
doorzichtige en openbare procedures die 
zonder discriminatie en onverwijld worden 
toegepast, en neemt in ieder geval een 
besluit binnen zes maanden na de 
toepassing, en
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Or. es

Motivering

In sommige lidstaten dragen de lokale, autonome of federale autoriteiten grotendeels de 
verantwoordelijkheid voor het verlenen van dit soort rechten. Daarom lijkt een langer 
tijdsbestek realistischer, aangezien deze bepaling niet alleen van invloed is op de regels voor 
de elektronische-communicatiesector maar ook op andere regels met een andere draagwijdte. 

Amendement 500
Dragoş Florin David

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

handelt op basis van eenvoudige, 
doorzichtige en openbare procedures die 
zonder discriminatie en onverwijld worden 
toegepast, en neemt in ieder geval een 
besluit binnen vier maanden na de 
toepassing, en

handelt op basis van eenvoudige, 
doorzichtige en openbare procedures die 
zonder discriminatie en onverwijld worden 
toegepast, en neemt in ieder geval een 
besluit binnen twee maanden na de 
toepassing, en

Or. en

Amendement 501
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

handelt op basis van eenvoudige, 
doorzichtige en openbare procedures die 
zonder discriminatie en onverwijld worden 
toegepast, en neemt in ieder geval een 

handelt op basis van eenvoudige, 
doorzichtige en openbare procedures die 
zonder discriminatie en onverwijld worden 
toegepast, en neemt in ieder geval een 
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besluit binnen vier maanden na de 
toepassing, en

besluit binnen vier maanden na de 
toepassing, rekening houdend met de 
nationale onteigeningswetgeving, en

Or. ro

Motivering

Er moet ook rekening worden gehouden met de nationale onteigeningswetten.

Amendement 502
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Wanneer een onderneming die 
elektronische-communicatienetwerken 
aanbiedt, krachtens de nationale wetgeving 
het recht heeft om faciliteiten te installeren 
op, over of onder openbaar of particulier 
eigendom, dan wel een procedure kan 
volgen voor de onteigening of het gebruik 
van eigendom, moeten de nationale 
regelgevende instanties het gedeeld 
gebruik van faciliteiten of eigendom, met 
inbegrip van toegang tot gebouwen, 
masten, antennes, kabelgoten, mangaten en 
straatkasten verplicht opleggen. De 
nationale regelgevende instanties mogen, 
zo nodig, ook het delen van deze 
faciliteiten met andere openbare bedrijven 
verplicht stellen, op voorwaarde dat het 
een evenredige deling betreft.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat de bepaling het evenredigheids- en redelijkheidsbeginsel handhaaft. 
Toegang tot basisinfrastructuur zoals kabelgoten en masten kan in een aantal gevallen echt 
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het laatste knelpunt in de telecommunicatie vormen. Derhalve moet die toegang worden 
verleend ter ondersteuning van de infrastructurele roll-out van derden.

Amendement 503
Pilar del Castillo Vera

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 504
Astrid Lulling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een onderneming die
elektronische-communicatienetwerken 
aanbiedt, krachtens de nationale wetgeving 
het recht heeft om faciliteiten te installeren 

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

heeft om voor elektronische-
communicatienetwerken geschikte 
basisfaciliteiten te installeren op, over of 
onder openbaar of particulier eigendom, 
dan wel een procedure kan volgen voor de 
onteigening of het gebruik van eigendom, 
moeten de nationale regelgevende 
instanties met inachtneming van het 
evenredigheidsbeginsel het gedeeld 
gebruik van basisfaciliteiten of eigendom, 
met inbegrip van toegang tot gebouwen, 
masten, antennes, kabelgoten en mangaten 
verplicht opleggen.

Or. en

Motivering

In de toekomst kan de toegang tot basisinfrastructuur, zoals kabelgoten en masten, vaak echt 
het laatste knelpunt in het aansluitnet vormen. Daarom moeten basisfaciliteiten en met name 
bestaande en nieuwe kabelgoten die geschikt zijn voor elektronische-communicatienetwerken 
worden opengesteld ter ondersteuning van nieuwe en alternatieve infrastructurele roll-out. 
Het delen van kabelgoten moet volgens een bepaalde proportionaliteitseis mogelijk zijn voor 
alle exploitanten en openbare lichamen. De verplichte toegang tot straatkasten is niet 
gegrond, omdat straatkasten op zich geen blijvend economisch knelpunt vormen.

Amendement 505
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een onderneming die 
elektronische-communicatienetwerken 
aanbiedt, krachtens de nationale wetgeving 
het recht heeft om faciliteiten te installeren 
op, over of onder openbaar of particulier 
eigendom, dan wel een procedure kan 
volgen voor de onteigening of het gebruik 
van eigendom, moeten de nationale 
regelgevende instanties het gedeeld 

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

gedeeld gebruik van faciliteiten of 
eigendom, met inbegrip van masten, 
antennes, kabelgoten en mangaten 
verplicht opleggen.

Or. en

Motivering

Ter ondersteuning van de voor infrastructurele roll-out door derden moet de toegang tot 
kabelgoten en masten gelden voor alle openbare en particuliere exploitanten. Het is om 
veiligheidsredenen lastig om de verplichting te delen uit te breiden met “de toegang tot 
gebouwen”, en het is onduidelijk hoe een dergelijke verplichting om toegang te verschaffen in 
de praktijk moet worden uitgevoerd. De verplichting om toegang tot straatkasten te verlenen 
is ongegrond, omdat straatkasten in principe bij te maken zijn en op zich geen blijvend 
economisch knelpunt vormen.

Amendement 506
Angelika Niebler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de
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Motivering

Elke gelegenheid om bestaande leidingen te gebruiken ter bevordering van de ontwikkeling
van communicatienetwerken moet worden aangegrepen.

Amendement 507
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

De toegang tot basisinfrastructuur zoals leidingen en masten kan in bepaalde gevallen een 
cruciaal knelpunt in de telecommunicatie vormen en moet ter bevordering van de 
infrastructurele ontwikkeling derhalve gegarandeerd zijn voor alle spelers op de markt. De 
toegang tot leidingen mag dus niet kunstmatig worden beperkt, maar moet door openbare en 
particuliere bedrijven worden gewaarborgd.
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Amendement 508
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Maatregelen die door een regelgevende 
instantie zijn genomen in overeenstemming 
met lid 1 moeten rekening houden met de 
veiligheidsbelangen van de bedrijven en 
algemene veiligheidsbelangen alsmede 
met de noodzaak van een heldere 
afbakening van de verantwoordelijkheden 
van de betrokken bedrijven, om 
schadelijke onderlinge verstoring tussen 
de gebruikers te voorkomen. De 
maatregelen moeten bovendien objectief, 
transparant en evenredig zijn. Wanneer 
een exploitant de verplichting wordt 
opgelegd om toegang te verschaffen in 
overeenstemming met de bepalingen van 
dit artikel, mogen de nationale 
regelgevende instanties zo nodig 
technische of operationele voorwaarden 
vaststellen waaraan de aanbieder en/of 
begunstigden van die toegang moet(en) 
voldoen om een normale werking van het 
netwerk te waarborgen. Voor de 
begunstigden die toegang verkrijgen 
kunnen specifieke niet-discriminerende 
voorwaarden gelden ter verzekering van 
een efficiënt gebruik van schaarse 
middelen, met name van het net. De 
verplichting tot naleving van specifieke 
technische normen of specificaties voldoet 
aan de normen en specificaties die 
overeenkomstig artikel 17 lid 1 zijn 
vastgelegd.

Or. en
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Motivering

Onderstreept de noodzaak om rekening te houden met de gerechtvaardigde 
veiligheidsbelangen van de betrokken partijen.

Amendement 509
Alexander Alvaro

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Maatregelen die door een regelgevende 
instantie zijn genomen in overeenstemming 
met lid 1 moeten objectief, transparant, 
niet-discriminerend en evenredig zijn en 
ze moeten genomen zijn overeenkomstig 
de in artikel 7 vastgestelde procedure.

Or. en

Motivering

De toegankelijkheid via kabelgoten tot een breed assortiment infrastructurele toegangspunten 
- met inbegrip van toegangen tot gebouwen, masten, hoge ondersteuningsconstructies enz. –
is werkbaar en voegt niets toe aan de bestaande bepalingen over het delen van faciliteiten
Deze bepalingen zijn niet bedoeld om een algemene, symmetrische toegankelijkheid tot 
kabelgoten over het hele assortiment infrastructurele netten (zoals gas en elektriciteit) te 
vereenvoudigen. De uitvoering van artikel 12 op landelijk niveau laat tot dusver zien dat het 
delen van faciliteiten per geval moet worden geregeld, rekening houdend met kwesties zoals 
het milieu, de integriteit van het net, onderlinge verstoring en andere beperkingen met 
betrekking tot het eigendomsrecht.

Amendement 510
Lambert van Nistelrooij

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

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

3. Maatregelen die door een regelgevende 
instantie zijn genomen in overeenstemming 
met lid 1 moeten objectief, transparant, 
niet-discriminerend en evenredig zijn en 
ze moeten genomen zijn overeenkomstig 
de in artikel 7 vastgestelde procedure.

Or. en

Motivering

De inspanningen van de Commissie ter vereenvoudiging van NGN-investeringen en -gebruik 
moeten worden ondersteund.

Amendement 511
Nikolaos Vakalis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Om de evenredigheid te verzekeren 
van maatregelen die overeenkomstig lid 1 
worden genomen, onderzoeken de 
nationale regelgevende instanties in het 
gebied waar om toegang wordt verzocht 
de beschikbaarheid van alle kabelgoten 
die geschikt zijn voor 
telecommunicatiekabels, de goten van 
telecommunicatie-exploitanten, 
energieleveranciers, lokale 
gemeenschappen en rioolbuizen 
inbegrepen.

Or. en

Motivering

Voor een optimaal gebruik van de infrastructuur mag de toegang tot kabelgoten voor roll-out 
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niet kunstmatig worden beperkt tot de kabelgoten van telecommunicatie-exploitanten, maar 
moeten alle beschikbare leidingen worden opengesteld. Hoe meer kabelgoten er beschikbaar 
zijn, des te groter de kans op duurzame concurrentie door de roll-out van derden.

Amendement 512
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Om de evenredigheid te verzekeren 
van maatregelen die overeenkomstig lid 1 
worden genomen, onderzoeken de 
nationale regelgevende instanties in het 
gebied waar om toegang wordt verzocht 
de beschikbaarheid van alle kabelgoten 
die geschikt zijn voor 
telecommunicatiekabels, de goten van 
telecommunicatie-exploitanten, 
energieleveranciers, lokale 
gemeenschappen en rioolbuizen 
inbegrepen.

Or. en

Motivering

Gelijk aan de bepalingen inzake het doorgangsrecht, wordt voorgesteld de lidstaten te 
verplichten tot het waarborgen van processen voor het delen van faciliteiten (van gemeenten, 
openbare nutsbedrijven enz.). Er wordt een bepaling aanbevolen voor het symmetrisch delen 
van alle kabelgoten, ook die buiten de e-communicatiesector, die geschikt zijn voor e-
communicatienetwerken. Een dergelijk symmetrisch systeem zou netwerkgebruik 
aanmoedigen en vereenvoudigen.
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Amendement 513
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Om de evenredigheid te verzekeren 
van de maatregelen uit lid 1, onderzoeken 
de nationale regelgevende instanties in de 
gebieden waar om toegang wordt verzocht 
de beschikbaarheid van alle leidingen die 
geschikt zijn voor 
telecommunicatiekabels, de leidingen van 
telecommunicatie-exploitanten, 
energieleveranciers, lokale aanbieders en 
rioolbuizen inbegrepen. 

Or. de

Motivering

Om de infrastructurele ontwikkeling te bevorderen, mag de toegang tot kabelgoten niet 
kunstmatig worden beperkt tot de kabelgoten van telecommunicatie-exploitanten, maar 
moeten alle geschikte leidingen worden opengesteld. Hoe meer leidingen er beschikbaar zijn, 
des te groter de kans op uitgebreide netwerkontwikkeling en dus op duurzame concurrentie.

Amendement 514
Astrid Lulling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Om de evenredigheid te verzekeren 
van maatregelen die overeenkomstig lid 1 
worden genomen, onderzoeken de 
nationale regelgevende instanties in het 
gebied waar om toegang wordt verzocht 
de beschikbaarheid van alle kabelgoten 
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die geschikt zijn voor 
telecommunicatiekabels, de goten van 
telecommunicatie-exploitanten, 
energieleveranciers, lokale 
gemeenschappen en rioolbuizen 
inbegrepen.

Or. en

Amendement 515
Werner Langen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Aan artikel 13 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
"1 bis. Teneinde investering in nieuwe 
hogesnelheidsnetwerken te stimuleren, 
komt de winst van het bedrijf dat de 
toegang verleent bij vaststelling van 
toegangstarieven ten minste overeen met
de kapitaalkosten en het risico van de 
investering."

Or. en

Motivering

Het bieden van toepasselijke prikkels voor investering in nieuwe hogesnelheidsnetwerken die 
de innovatie van inhoudrijke internetdiensten ondersteunen, behoort de komende jaren tot de 
hoofdzaken.
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Amendement 516
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat
ondernemingen die openbare 
communicatienetwerken of publiek 
beschikbare elektronische 
communicatiediensten passende technische 
en organisatorische maatregelen nemen om 
de veiligheid van hun netwerken of 
diensten te waarborgen. Gelet op de stand 
van de techniek zorgen deze maatregelen 
voor een veiligheidsniveau dat is 
afgestemd op de risico's die zich voordoen. 
Er worden met name maatregelen genomen 
om de impact van veiligheidsincidenten op
gebruikers en onderling verbonden 
netwerken zo laag mogelijk te houden.

1. De lidstaten moedigen ondernemingen 
die openbare communicatienetwerken of 
publiek beschikbare elektronische 
communicatiediensten aan passende 
technische en organisatorische maatregelen 
te nemen om de veiligheid van hun 
netwerken of diensten te waarborgen. Gelet 
op de stand van de techniek, de 
mogelijkheid tot gebruik van de nieuwste 
innovaties, de mogelijkheid om flexibel te 
blijven en te reageren op dreigingen, en 
gelet op de uitvoeringskosten, zorgen deze 
maatregelen voor een veiligheidsniveau dat 
is afgestemd op de risico's die zich 
voordoen. Er worden met name 
maatregelen genomen om de impact van 
veiligheidsincidenten op gebruikers en 
onderling verbonden netwerken zo laag 
mogelijk te houden.

Or. en

Motivering

De aanpak van de veiligheid en integriteit van het netwerk is van groot belang en aanbieders 
moeten maatregelen nemen ter bescherming van hun netwerken of diensten in dat opzicht. 
Aangezien wettelijke eisen en een “top-down”-aanpak van de veiligheid echter de neiging 
hebben innovaties te vertragen en netwerken eerder onveiliger dan veiliger maken, en 
aangezien er geen bewijs bestaat van een falende markt, is er geen reden om de in de huidige 
wetgeving vastgelegde plicht van exploitanten van elektronische-communicatienetwerken om 
deze kwesties aan te pakken zodanig te wijzigen dat de lidstaten bindende voorschriften 
kunnen uitvaardigen of de Commissie technische uitvoeringsmaatregelen kan vaststellen.
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Amendement 517
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De aanpak van de veiligheid en integriteit van het netwerk is van groot belang en aanbieders 
moeten maatregelen nemen ter bescherming van hun netwerken of diensten in dat opzicht. 
Aangezien wettelijke eisen en een “top-down”-aanpak van de veiligheid echter de neiging 
hebben innovaties te vertragen en netwerken eerder onveiliger dan veiliger maken, en 
aangezien er geen bewijs bestaat van een falende markt, is er geen reden om de in de huidige 
wetgeving vastgelegde plicht van exploitanten van elektronische-communicatienetwerken om 
deze kwesties aan te pakken zodanig te wijzigen dat de lidstaten bindende voorschriften 
kunnen uitvaardigen of de Commissie technische uitvoeringsmaatregelen kan vaststellen.

Amendement 518
Gianni De Michelis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat
ondernemingen die openbare 
communicatienetwerken aanbieden alle 
nodige maatregelen nemen om te zorgen 

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

integriteit van hun netwerken zodat er, 
rekening houdend met hun technische, 
economische en operationele 
haalbaarheid, sprake is van een vooraf 
vastgestelde en toepasselijke mate van
continuïteit van de diensten die via deze 
netwerken worden geleverd.

Or. en

Motivering

The functioning of IP based networks differ substantially from the PSTN. In principle 
ensuring the continuity of service on new networks may seem an attractive proposition but 
before pursing the option it would be wise to consider if this is appropriate given the 
characteristics of NGNs. NGNs provide better quality of service and significantly lower fault 
rates but they are not suitable to replicate every PSTN feature. A forced provision of a PSTN 
like continuity of service on NGN would required significant investments without ensuring 
significant benefits to end-users. A mere transposition of the PSTN service requirements on 
NGN would do more harm than good. Beside many of the alternative operators networks have 
not been planned and built to provide this feature and thus, for them, a sudden imposition 
may even cause greater difficulties.

Amendement 519
Lambert van Nistelrooij

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De lidstaten zorgen ervoor dat
ondernemingen die openbare 
communicatienetwerken aanbieden 
passende maatregelen nemen om te zorgen 
voor de integriteit van hun netwerken zodat 
kan worden gezorgd voor de continuïteit 
van de diensten die via deze netwerken 
worden geleverd. De lidstaten zorgen 
ervoor dat de nationale regelgevende 
instanties de ondernemingen regelmatig 
raadplegen om te waarborgen dat de 
juiste stappen zijn genomen ter 
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verzekering van de veiligheid of 
integriteit.

Or. en

Motivering

Aan de verplichting om abonnees te informeren over alle inbreuken op de veiligheid of 
integriteit kleeft het gevaar van overregulering en onnodige ondermijning van het e-
vertrouwen van de consument.

Amendement 520
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De lidstaten zorgen ervoor dat
ondernemingen die openbare 
communicatienetwerken aanbieden alle 
nodige maatregelen nemen om te zorgen 
voor de integriteit van hun netwerken zodat 
kan worden gezorgd voor de continuïteit 
van de diensten die via deze netwerken 
worden geleverd. De nationale 
regelgevende instanties raadplegen alle 
aanbieders van elektronische-
communicatiediensten alvorens specifieke 
maatregelen vast te stellen inzake de 
veiligheid en integriteit van elektronische-
communicatienetwerken.

Or. ro

Motivering

Aan de vaststelling van specifieke maatregelen dient raadpleging vooraf te gaan.
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Amendement 521
Lambert van Nistelrooij

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Aan de verplichting om abonnees te informeren over alle inbreuken op de veiligheid of 
integriteit kleeft het gevaar van overregulering en onnodige ondermijning van het e-
vertrouwen van de consument.

Amendement 522
Alexander Alvaro

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die openbare 
communicatienetwerken of publiek 
beschikbare elektronische 
communicatiediensten aanbieden de 
nationale regelgevende instantie in kennis 

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

stellen van alle inbreuken op de veiligheid 
of integriteit die een belangrijke impact 
hadden op de exploitatie van netwerken of 
diensten.

De nieuwe regels met betrekking tot 
inbreuken dienen van toepassing te zijn 
bij de tenuitvoerlegging van Richtlijn 
2002/58/EG van het Europees Parlement 
en van de Raad van ... betreffende de 
verwerking van persoonsgegevens en de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer in de sector elektronische 
communicatie1.
___________
1 PB L ...

Or. en

Motivering

Amendementen die van belang zijn voor integriteit en beveiliging van netwerken, met 
specifieke verwijzing naar inbreuken op dergelijke netwerken en de consequenties daarvan, 
zijn ingediend bij de beoordeling van Richtlijn 2002/58 betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlĳke levenssfeer in de sector 
elektronische communicatie. De aldaar vastgestelde voorschriften dienen te worden gevolgd.

Amendement 523
Alexander Alvaro

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

In voorkomend geval moet de bevoegde
regelgevende instantie in kwestie de 
bevoegde regelgevende instanties in andere 
lidstaten en de ENISA hiervan op de 
hoogte brengen.
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is kan de nationale regelgevende instantie 
het publiek hiervan op de hoogte brengen.

Or. en

Motivering

Amendementen die van belang zijn voor integriteit en beveiliging van netwerken, met 
specifieke verwijzing naar inbreuken op dergelijke netwerken en de consequenties daarvan, 
zijn ingediend bij de beoordeling van Richtlijn 2002/58 betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlĳke levenssfeer in de sector 
elektronische communicatie. De vastgestelde voorschriften voor bekendmaking van 
schendingen dienen te worden gevolgd.

Amendement 524
Lambert van Nistelrooij

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Een verplichting om de abonnees te informeren over inbreuken op de beveiliging of integriteit 
brengt het risico van overregulering en van het onnodig ondermijnen van het vertrouwen van 
de consument in elektronische handel met zich mee.
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Amendement 525
Gianni De Michelis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Justification

The functioning of IP based networks differ substantially from the PSTN. In principle 
ensuring the continuity of service on new networks may seem an attractive proposition but 
before pursing the option it would be wise to consider if this is appropriate given the 
characteristics of NGNs. NGNs provide better quality of service and significantly lower fault 
rates but they are not suitable to replicate every PSTN feature. A forced provision of a PSTN 
like continuity of service on NGN would required significant investments without ensuring 
significant benefits to end-users. A mere transposition of the PSTN service requirements on 
NGN would do more harm than good. Beside many of the alternative operators networks have 
not been planned and built to provide this feature and thus, for them, a sudden imposition 
may even cause greater difficulties.

Amendement 526
Nikolaos Vakalis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In voorkomend geval moet de nationale 
regelgevende instantie in kwestie de 

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

nationale regelgevende instanties in andere 
lidstaten en de ENISA hiervan op de 
hoogte brengen. Wanneer bekendmaking 
van de schending in het algemeen belang is 
kan de nationale regelgevende instantie het 
publiek hiervan op de hoogte brengen.

Or. en

Motivering

ENISA blijft bevoegd op het gebied van beveiliging van netwerken en diensten en dient 
derhalve correct te worden geïnformeerd door de NRI’s. De verslaglegging door de NRI’s 
aan de Commissie en ENISA dient jaarlijks plaats te vinden.

Amendement 527
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Motivering

Om overmatige bureaucratie te voorkomen dient deze informatie systematisch door de 
Commissie te worden bijeengebracht in het tenuitvoerleggingsverslag.
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Amendement 528
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. es

Motivering

Om overmatige bureaucratie te voorkomen dient deze informatie systematisch door de 
Commissie te worden bijeengebracht in het tenuitvoerleggingsverslag.

Amendement 529
Nikolaos Vakalis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

ENISA blijft bevoegd op het gebied van beveiliging van netwerken en diensten en dient 
derhalve correct te worden geïnformeerd door de NRI’s. De verslaglegging door de NRI’s 
aan de Commissie en ENISA dient jaarlijks plaats te vinden.

Amendement 530
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Om onnodige bureaucratie en extra administratieve belasting te voorkomen, dienen nationale 
regelgevende instanties de verslagen slechts eenmaal per jaar in te dienen.

Amendement 531
Lambert van Nistelrooij

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke drie maanden dient de nationale 
regelgevende instantie een samenvattend 
verslag in bij de Commissie over de 
kennisgevingen die zij heeft ontvangen en 

Elk jaar dient de nationale regelgevende 
instantie een samenvattend verslag in bij de 
Commissie over de kennisgevingen die zij 
heeft ontvangen en de maatregelen die 



AM\725139NL.doc 59/112 PE407.632v01-00

NL

de maatregelen die overeenkomstig dit lid 
zijn genomen.

overeenkomstig dit lid zijn genomen.

Or. en

Motivering

Een verplichting om de abonnees te informeren over inbreuken op de beveiliging of integriteit 
brengt het risico van overregulering en van het onnodig ondermijnen van het vertrouwen van 
de consument in elektronische handel met zich mee.

Amendement 532
Reino Paasilinna

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het versterken van de netwerk- en informatiebeveiliging is een van de terreinen waar meer 
actie van de Gemeenschap nodig is en waar de voorgestelde amendementen zeker 
toegevoegde waarde zouden kunnen hebben.
De enige problematische kwestie in deze context betreft de verslagleggingsverplichting die 
voor NRI’s wordt voorgesteld. Elke drie maanden verslag uitbrengen zou te bezwarend en 
bureaucratisch zijn. Daarom wordt voorgesteld de verslaglegging elk jaar in plaats van elke 
3 maanden te laten plaatsvinden.
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Amendement 533
Gunnar Hökmark

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

.

Amendement 534
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro
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Motivering

Het samenvattende verslag dat elke zes maanden wordt opgesteld, moet doelmatig van aard 
zijn en niet ontaarden in een bureaucratische procedure om de kosten van de regelgevende 
instanties kunstmatig te verhogen.

Amendement 535
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie, zoveel mogelijk 
rekening houdend met het advies van de 
Autoriteit dat is gegeven in 
overeenstemming met artikel 3, onder b), 
van Verordening […./EG], kan passende 
technische uitvoeringsmaatregelen nemen 
om de in de leden 1, 2 en 3 bedoelde 
maatregelen te harmoniseren, met 
inbegrip van maatregelen die de 
omstandigheden, het formaat en de 
procedures definiëren die van toepassing 
zijn op de kennisgevingseisen.
Deze beschikking, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beoogt te 
wijzigen door haar aan te vullen, wordt 
vastgesteld volgens de in artikel 22, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing. Om dwingende urgente redenen 
kan de Commissie de in artikel 22, lid 4, 
bedoelde urgentieprocedure toepassen.

Schrappen

Or. de

Motivering

Er is geen behoefte aan verdere harmonisatie van netwerkbeveiliging. Iedere exploitant moet 
stappen nemen die geschikt zijn voor zijn eigen technische situatie. Uitvoeringsmaatregelen 
kunnen een significant financieel effect hebben op de bedrijfstak. In dit geval moet een nieuwe 
wetgevingsprocedure in werking worden gesteld. De instantie als beoogd in 
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Commissievoorstel COM(2007)699 is niet vereist.

Amendement 536
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Motivering

Het aanpakken van beveiliging en netwerkintegriteit is zeer belangrijk en aanbieders dienen 
maatregelen te nemen om hun netwerken of diensten in deze zin te beschermen. Aangezien 
regelgevingseisen en top-down benaderingen ten aanzien van beveiliging echter de neiging 
hebben innovatie in de kiem te smoren, en netwerken minder veilig te maken, in plaats van 
meer, en er geen bewijs is van marktontregeling, is er geen noodzaak om over te stappen van 
de geleverde taken ingevolge de huidige wetgeving, die aanbieders van elektronische 
communicatienetwerken en –diensten verplicht deze kwesties aan te pakken, naar een situatie 
waarin lidstaten bindende voorschriften uitvaardigen of voor de Commissie om technische 



AM\725139NL.doc 63/112 PE407.632v01-00

NL

uitvoeringsmaatregelen aan te nemen.

Amendement 537
Nikolaos Vakalis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. 4. De Commissie, zoveel mogelijk 
rekening houdend met het advies van de
ENISA, kan passende technische 
uitvoeringsmaatregelen nemen om de in de 
leden 1, 2 en 3 bedoelde maatregelen te 
harmoniseren, met inbegrip van 
maatregelen die de omstandigheden, het 
formaat en de procedures definiëren die 
van toepassing zijn op de 
kennisgevingseisen.

Or. en

Motivering

ENISA blijft uitsluitend bevoegd op het gebied van beveiliging van netwerken en diensten op 
Europees niveau.

Amendement 538
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. 4. De Commissie, zoveel mogelijk 
rekening houdend met het advies van de

4. 4. De Commissie, zoveel mogelijk 
rekening houdend met het advies van de



PE407.632v01-00 64/112 AM\725139NL.doc

NL

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

Autoriteit dat is gegeven in 
overeenstemming met artikel 3, onder b), 
van Verordening […./EG], kan passende 
technische uitvoeringsmaatregelen nemen 
om de in de leden 1, 2 en 3 bedoelde 
maatregelen te harmoniseren, met inbegrip 
van maatregelen die de omstandigheden, 
het formaat en de procedures definiëren die 
van toepassing zijn op de 
kennisgevingseisen. De technische 
uitvoeringsmaatregelen dienen lidstaten 
er niet van te weerhouden aanvullende 
eisen in te voeren teneinde de 
doelstellingen als uiteengezet in lid 1 en 2 
na te streven.

Or. en

Motivering

In individuele gevallen moeten lidstaten de mogelijkheid hebben hogere normen toe te passen 
dan de geharmoniseerde nullijn om de in de leden 1 en 2 uiteengezette doelen te halen.

Amendement 539
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De Commissie kan passende technische 
uitvoeringsmaatregelen nemen om de in de 
leden 1, 2 en 3 bedoelde maatregelen te 
harmoniseren, met inbegrip van 
maatregelen die de omstandigheden, het 
formaat en de procedures definiëren die 
van toepassing zijn op de 
kennisgevingseisen.
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Or. es

Amendement 540
Lambert van Nistelrooij

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Deze beschikking, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beoogt te 
wijzigen door haar aan te vullen, wordt 
vastgesteld volgens de in artikel 22, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing, waar door de bedrijfstak geleide 
zelfregulerende initiatieven niet tot een 
adequaat beveiligingsniveau hebben 
geleid in de interne markt in een of 
meerdere lidstaten. Om dwingende urgente 
redenen kan de Commissie de in artikel 22, 
lid 4, bedoelde urgentieprocedure 
toepassen.

Or. en

Motivering

 Een verplichting om de abonnees te informeren over inbreuken op de beveiliging of 
integriteit brengt het risico van overregulering en van het onnodig ondermijnen van het 
vertrouwen van de consument in elektronische handel met zich mee.

Amendement 541
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 13 bis – lid 4 – tweede alinea
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 542
Gianni De Michelis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale regelgevende instanties de 
bevoegdheid hebben om ondernemingen 
die openbare communicatienetwerken of 
publiek beschikbare elektronische 
communicatiediensten aanbieden bindende 
instructies te geven met het oog op de 
uitvoering van artikel 13 bis. De bindende 
instructies dienen te worden voorgelegd 
voor openbare raadpleging, evenredig en 
economisch en technisch haalbaar te zijn 
en binnen een redelijke termijn van 
kracht te worden. Voorts dienen nationale 
regelgevende instanties telecommunicatie-
exploitanten in staat te stellen de 
gemaakte kosten in verband met naleving 
van de bindende instructies te verhalen.

Or. en
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Motivering

Voorschriften dienen te zijn gericht op het vaststellen van minimale beveiligingseisen, terwijl 
de besluitvorming over technische en operationele uitvoering aan de exploitanten wordt 
overgelaten. Telecom Italia meent dat het identificeren van de juiste beveiligingsmaatregel 
derhalve in nauwe samenwerking tussen de NRI’s en de exploitanten dient plaats te vinden. 

Amendement 543
Patrizia Toia

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale regelgevende instanties de 
bevoegdheid hebben om ondernemingen 
die openbare communicatienetwerken of 
publiek beschikbare elektronische 
communicatiediensten aanbieden bindende 
instructies te geven met het oog op de 
uitvoering van artikel 13 bis. De bindende 
instructies dienen evenredig en 
economisch en technisch haalbaar te zijn 
en binnen een redelijke termijn van 
kracht te worden.

Or. en

Motivering

Het is noodzakelijk rekening te houden met evenredigheid, duurzaamheid en een redelijk 
tijdschema als belangrijkste richtsnoeren.

Amendement 544
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 13 ter – lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) informatie te verschaffen die nodig is 
om de veiligheid van hun diensten en 
netwerken te beoordelen, met inbegrip van 
gedocumenteerd veiligheidbeleid; en 
tevens

(a) informatie te verschaffen die nodig is 
om de veiligheid en integriteit van hun 
diensten en netwerken te beoordelen, met 
inbegrip van gedocumenteerd 
veiligheidbeleid; en tevens

Or. es

Motivering

De kosten dienen door de ondernemingen in kwestie te worden gedragen.

Amendement 545
Gianni De Michelis

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 13 ter – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een gekwalificeerde onafhankelijke 
instantie opdracht te geven een 
veiligheidscontrole uit te voeren en de 
resultaten ervan beschikbaar te stellen aan 
de nationale regelgevende instantie.

(b) een gekwalificeerde onafhankelijke 
instantie in overleg met ondernemingen
opdracht te geven een veiligheidscontrole 
uit te voeren en de resultaten ervan 
beschikbaar te stellen aan de nationale 
regelgevende instantie.

Or. en

Motivering

Voorschriften dienen te zijn gericht op het vaststellen van minimale beveiligingseisen, terwijl 
de besluitvorming over technische en operationele uitvoering aan de exploitanten wordt 
overgelaten. Telecom Italia meent dat het identificeren van de juiste beveiligingsmaatregel 
derhalve in nauwe samenwerking tussen de NRI’s en de exploitanten dient plaats te vinden.
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Amendement 546
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 13 ter – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een gekwalificeerde onafhankelijke 
instantie opdracht te geven een 
veiligheidscontrole uit te voeren en de 
resultaten ervan beschikbaar te stellen aan 
de nationale regelgevende instantie.

(b) de betrokken ondernemingen 
verzoeken om voor eigen rekening een 
veiligheids- en integriteitscontrole uit te 
voeren en de resultaten ervan beschikbaar 
te stellen aan de nationale regelgevende 
instantie.

Or. es

Motivering

De kosten dienen door de ondernemingen in kwestie te worden gedragen.

Amendement 547
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale regelgevende instanties alle 
nodige bevoegdheden hebben om gevallen 
van niet-naleving te onderzoeken, evenals
de effecten ervan op de beveiliging en 
integriteit van de netwerken.

Or. es

Motivering

Als een logisch gevolg van de eisen als vastgesteld volgens artikel 13 bis, lid 3, dat de NRI in 
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kennis moet worden gesteld van alle effecten op de beveiliging, moet de NRI gemachtigd 
worden deze te onderzoeken.

Amendement 548
Lambert van Nistelrooij

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Lidstaten dienen te waarborgen dat 
een kostenvergoedingsformulier 
beschikbaar wordt gesteld aan 
ondernemingen die openbare 
communicatienetwerken of publiek 
beschikbare elektronische 
communicatiediensten aanbieden, 
wanneer de Commissie technische 
uitvoeringsmaatregelen invoert ingevolge 
artikel 13 bis, lid 4.

Or. en

Motivering

De voorgestelde handhavingsbevoegdheden in de vorm van bindende instructies van 
NRI’s,veiligheidscontroles en het vermogen om informatieverstrekking over 
netwerkexploitanten te eisen is een bijkomende nalevingslast, welke geminimaliseerd zou 
moeten worden, zodat zij op de lange termijn de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor 
de markt niet schaden.

Amendement 549
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15 – letter a
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 14 – lid 2 – tweede alinea
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) In lid 2, tweede alinea wordt de tweede 
zin geschrapt.

Schrappen

Or. en

Motivering

Gezamenlijke machtspositie blijft een niet getest en moeilijk concept in de 
telecommunicatiesector in zowel een ex post- als een ex ante-context, echter het zou steeds 
belangrijker kunnen worden naarmate de markten consolideren. Het is belangrijk dat 
richtsnoeren niet geschrapt worden, maar veeleer verduidelijkt worden door middel van het 
kader.

Amendement 550
Mary Honeyball

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15 – letter a
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 14 – lid 2 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) In lid 2, tweede alinea wordt de tweede 
zin geschrapt.

Schrappen

Or. en

Motivering

Naarmate de convergentie binnen de telecommunicatiesector toeneemt, dient de gezamenlijke 
machtspositie steeds meer een gemeenschappelijk probleem te worden. Richtsnoeren dienen 
te worden verduidelijkt, in plaats van geschrapt.
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Amendement 551
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15 – letter b
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Lid 3 vervalt. (b) Lid 3 wordt vervangen door:

"Wanneer een onderneming een 
aanmerkelijke marktmacht heeft op een 
specifieke markt en wanneer de 
verbanden tussen de twee markten 
zodanig zijn, dat de marktmacht 
waarover men in de ene markt beschikt 
kan worden vergroot in de andere 
markt, waardoor de marktmacht van de 
onderneming versterkt wordt, kunnen 
rechtsmiddelen, gericht op het 
identificeren of voorkomen van dergelijke 
vergroting worden toegepast in de 
verbonden markt, in overeenstemming 
met de artikelen 9, 10, 11 en 13 van 
[toegangsrichtlijn], en in het geval dat 
deze ontoereikend zijn, artikel 17 van de
[richtlijn burgerrechten]."

Or. en

Justification

Addressing leverage of dominance from one market into another is particularly vital in an 
industry characterised by vertical integration and convergence. Rather than deleting this 
measure – as the Commission has proposed – it should be refined to clarify that remedies 
such as non-discrimination, transparency, accounting separation – and prohibitions on anti-
competitive bundling etc may be used ‘cross-market’ to address leverage problems. The 
existing provisions suggest that SMP would need to be found in the source and target 
leverage market in order to act. However, it is notable that this has not been used by 
regulators, is cumbersome and inconsistent with competition law, which does not require a 
‘double dominance’ finding to address issues of leverage. The proposed changes would 
address this.
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Amendement 552
Rebecca Harms

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15 – letter b
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Lid 3 vervalt. (b) Lid 3 wordt vervangen door:

"Wanneer een onderneming een 
aanmerkelijke marktmacht heeft op een 
specifieke markt en wanneer de 
verbanden tussen de twee markten 
zodanig zijn, dat de marktmacht 
waarover men in de ene markt beschikt 
kan worden vergroot in de andere 
markt, waardoor de marktmacht van de 
onderneming versterkt wordt, kunnen 
rechtsmiddelen, gericht op het 
identificeren of voorkomen van dergelijke 
vergroting worden toegepast in de 
verbonden markt, in overeenstemming 
met de artikelen 9, 10, 11 en 13 van 
[toegangsrichtlijn], en in het geval dat 
deze ontoereikend zijn, artikel 17 van de
[richtlijn burgerrechten]."

Or. en

Motivering

Het aanpakken van het vergroten van de macht van de ene markt in een andere markt is 
vooral belangrijk in een bedrijfstak die gekenmerkt wordt door verticale integratie en 
convergentie. In plaats van deze maatregel te schappen – zoals de Commissie heeft 
voorgesteld – zou hij moeten worden verfijnd, om te verduidelijken dat rechtsmiddelen, zoals 
non-discriminatie, transparantie, scheiding van boekhoudingen – en verbodsbepalingen 
inzake concurrentiebeperkende bundeling enz. over marktgrenzen heen gebruikt kunnen 
worden om problemen met machtsvergroting aan te pakken.
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Amendement 553
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15 – letter b
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Lid 3 vervalt. (b) Lid 3 wordt vervangen door:

"Wanneer een onderneming een 
aanmerkelijke marktmacht heeft op een 
specifieke markt en wanneer de 
verbanden tussen de twee markten 
zodanig zijn, dat de marktmacht 
waarover men in de ene markt beschikt 
kan worden vergroot in de andere 
markt, waardoor de marktmacht van de 
onderneming versterkt wordt, kunnen 
rechtsmiddelen, gericht op het 
identificeren of voorkomen van dergelijke 
vergroting worden toegepast in de 
verbonden markt, in overeenstemming 
met de artikelen 9, 10, 11 en 13 van
[toegangsrichtlijn], en in het geval dat 
deze ontoereikend zijn, artikel 17 van de
[richtlijn burgerrechten]."

Or. en

Justification

Addressing leverage of dominance from one market into another is particularly vital in an 
industry characterised by vertical integration and convergence. Rather than deleting this 
measure – as the Commission has proposed – it should be refined to clarify that remedies 
such as non-discrimination, transparency, accounting separation – and prohibitions on anti-
competitive bundling etc may be used ‘cross-market’ to address leverage problems. The 
existing provisions suggest that SMP would need to be found in the source and target 
leverage market in order to act. However, it is notable that this has not been used by 
regulators, is cumbersome and inconsistent with competition law, which does not require a 
‘double dominance’ finding to address issues of leverage. The proposed changes would 
address this. 
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Amendement 554
Pia Elda Locatelli

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 16 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 15 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis, lid 2 bis wordt ingelast:
"Uiterlijk op de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn, zal de 
Commissie richtsnoeren voor nationale 
regelgevende instanties publiceren met 
betrekking tot beschikkingen gericht op 
het opleggen, wijzigingen of intrekken 
van verplichtingen voor ondernemingen 
met een aanmerkelijke marktmacht."

Or. en

Justification

The 2002 Framework directive establishes that European Commission publishes guidelines 
for market analysis and the assessment of significant market power but not for the 
identification of the appropriate remedies. There is clearly a missing element in the market 
analysis guidance tools provided the Commission: guidance on the selection of the 
appropriate remedies. The third part of a market analysis (i.e. the choice of the appropriate 
remedies) is the most crucial since it has the most concrete impact on the market. An 
erroneous choice of remedies may create irreparable distortions on market competitiveness 
and investment decisions. It is also the most complicated since it has varied possible outcomes 
and it entails, to a large extent, subjective evaluations. The need to provide guidance on the 
selection of regulatory obligations under the EU framework has indeed been recognised both 
by the Commission and the ERG.

Amendement 555
Erika Mann

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 16 – letter d
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 15 – lid 4 – eerste alinea
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Na raadpleging van nationale 
regelgevende instanties en rekening 
houdend met het advies van BERT, kan
de Commissie, handelend in 
overeenstemming met de procedures als 
bedoeld in artikel 22, lid 3, een 
beschikking vaststellen waarin 
transnationale markten worden 
gedefinieerd.

Or. en

Amendement 556
Dragoş Florin David
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 16 – letter d
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 15 – lid 4 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 557
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 16 – letter d
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 15 – lid 4 – eerste alinea
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De Commissie kan, zoveel mogelijk 
rekening houdend met de adviezen van de
nationale regelgevende instanties die zijn
gegeven in overeenstemming met artikel 7 
van Verordening […/EG], een beschikking 
vaststellen waarin transnationale markten 
worden gedefinieerd.

Or. ro

Motivering

De nationale regelgevende instanties dienen niet over het hoofd te worden gezien bij dit 
proces.

Amendement 558
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 16 – letter d
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 15 – lid 4 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Motivering

Hoewel de Commissie een duidelijke rol heeft in aangelegenheden met een 
grensoverschrijdende dimensie, kan niet worden voorbijgegaan aan de NRI in kwestie, 
aangezien deze zich bij uitstek in een positie bevindt om de Commissie te ondersteunen bij het 
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definiëren van deze markten. Daarnaast zou het identificeren van een transnationale markt 
geen voorwerp van een urgentieprocedure moeten zijn.

Amendement 559
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 16 – letter d
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 15 – lid 4 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Motivering

Hoewel de Commissie een duidelijke rol heeft in aangelegenheden met een 
grensoverschrijdende dimensie, kan niet worden voorbijgegaan aan de NRI in kwestie, 
aangezien deze zich bij uitstek in een positie bevindt om de Commissie te ondersteunen bij het 
definiëren van deze markten. Daarnaast zou het identificeren van een transnationale markt 
geen voorwerp van een urgentieprocedure moeten zijn.

Amendement 560
Erika Mann

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 16 – letter d
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 15 – lid 4 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze beschikking, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beoogt te 

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

wijzigen door haar aan te vullen, wordt 
vastgesteld volgens de in artikel 22, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Motivering

Een urgentieprocedure is niet gerechtvaardigd voor het aannemen van dit soort maatregelen.

Amendement 561
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17 – letter a
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De nationale regelgevende instanties 
voeren een analyse uit van de relevante in 
de aanbeveling vermelde markten, en 
houden daarbij zoveel mogelijk rekening 
met de richtsnoeren. De lidstaten zorgen 
ervoor dat deze analyse, in voorkomend 
geval, in samenwerking met de nationale 
mededingingsinstanties wordt uitgevoerd.

1. De nationale regelgevende instanties 
voeren een analyse uit rekening houdend 
met de relevante in de aanbeveling 
vermelde markten en houden daarbij 
zoveel mogelijk rekening met de 
richtsnoeren. De lidstaten zorgen ervoor 
dat deze analyse, in voorkomend geval, in 
samenwerking met de nationale 
mededingingsinstanties wordt uitgevoerd.

Or. es

Motivering

Voorkomen dat de indruk wordt gewekt dat de NRI alle in de aanbeveling vastgestelde 
markten moet analyseren, aangezien de markten (en definities) (ten minste formeel) als een 
richtsnoer worden gegeven.
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Amendement 562
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) Lid 4 wordt vervangen door:
‘4. Wanneer een nationale regelgevende 
instantie bepaalt dat een relevante 
markt niet daadwerkelijk concurrerend 
is, behalve in het geval van nieuwe en 
ontwikkelende markten, dient zij 
ondernemingen met een aanmerkelijke 
marktmacht op die markt vast te stellen 
in overeenstemming met artikel 14 en 
dient zij dergelijke ondernemingen de 
juiste specifieke wettelijke 
verplichtingen op te leggen, als bedoeld 
in lid 2 van dit artikel of dergelijke 
verplichtingen, wanneer deze reeds 
bestaan, te handhaven of te wijzigen, 
rekening houdend met de reikwijdte van 
de relevante geografische markten en, in 
voorkomend geval, tijdelijke 
toegangsverplichtingen op weg naar 
deregulering van deze markten uit te 
bannen.
Bij het vaststellen van deze verplichtingen 
dient de nationale regelgevende instantie 
rekening te houden met het doel, zijnde 
het bevorderen van doelmatige 
investeringen in infrastructuur en het 
stimuleren van concurrentie tussen door 
concurrerende platforms geleverde 
diensten, terwijl investering in nieuwe en 
concurrerende infrastructuren 
gestimuleerd wordt als een manier om 
duurzame concurrentie binnen netwerken 
en diensten op de lange termijn te 
verwezenlijken, welke het mogelijk maakt 
om, te zijner tijd, de tijdelijke 
toegangsverplichtingen te versoepelen, 
terwijl, tegelijkertijd, de wettelijke 
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verplichtingen ex ante die in elk geval van 
toepassing zijn op infrastructuren die 
geïnstalleerd zijn door ondernemingen die 
bijzondere of exclusieve rechten genieten 
en die nog steeds profiteren van die 
investeringen gehandhaafd blijven.’

Or. es

Motivering

Dit omvat verwijzing naar overweging 27, welke bepaalt dat nieuwe en ontwikkelende 
markten niet onderhevig zouden moeten zijn aan ongepaste verplichtingen.

De NRA zou de doelstelling moeten nastreven dat maatregelen worden aangenomen die 
ontworpen zijn om doelmatige investering in infrastructuren te bevorderen, als vastgesteld in 
artikel 8, lid 2 quarter.

Ten slotte omvat de tekst tevens de verwijzing als opgenomen in de toelichting bij de 
aanbeveling inzake relevante markten met de strekking dat duurzame mededinging in 
netwerken en diensten op de lange termijn op concurrerende netwerkinfrastructuren 
gebaseerd moeten zijn.

Amendement 563
Gianni De Michelis

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) Lid 3 wordt vervangen door:
"3. Wanneer een nationale regelgevende 
instantie concludeert dat de markt niet 
aan regelgeving ex ante kan worden 
onderworpen, op basis van de 
driecriteriatoets als vermeld in de 
Aanbeveling, of aan regelgeving ex ante 
kan worden onderworpen maar doelmatig 
concurrerend is, zal zij de specifieke 
wettelijke verplichtingen als bedoeld in 
lid 2 van dit artikel niet opleggen of 
handhaven. In gevallen waarin 
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specifieke wettelijke verplichtingen 
reeds bestaan, zal zij dergelijke 
verplichtingen die aan ondernemingen 
in die relevante markt zijn opgelegd, 
intrekken. Er zal een gepaste 
opzegtermijn worden verleend aan 
partijen die door een dergelijke 
intrekking van verplichtingen worden 
getroffen."

Or. en

Motivering

De facto, als vermeld in de tweede uitgave van de Aanbeveling van de Commissie betreffende 
relevante markten, richt de driecriteriatoets zich op de algemene structuur en kenmerken van 
een markt, om markten te identificeren, waarvan het waarschijnlijk is dat ze te kampen 
hebben met mogelijke aanhoudende markttekortkomingen, die op nationale basis nader 
geanalyseerd moeten worden door NRI's.

Amendement 564
Dominique Vlasto

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17 – letter b
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 16 – lid 5 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In het geval van transnationale 
markten die worden omschreven in de 
beschikking als bedoeld in artikel 15, lid 
4, verzoekt de Commissie de Autoriteit een 
marktanalyse uit te voeren waarbij zoveel 
mogelijk rekening wordt gehouden met de 
richtsnoeren en een advies te geven over 
het opleggen, handhaven, wijzigen of 
opheffen van wettelijke verplichtingen als 
bedoeld in lid 2, van dit artikel.

5. Om te bepalen of een 
groothandelsmarkt doelmatig 
concurrerend is, zullen nationale 
regelgevende instanties marktverstoringen 
op detailhandelsniveau beoordelen. In het 
bijzonder zal bij ontwerpmaatregelen die 
een verplichting aan een exploitant van 
een groothandelsmarkt opleggen, wijzigen 
of intrekken zoveel mogelijk rekening
worden gehouden met de marktmacht van 
iedere actor op detailhandelsniveau.

Or. en
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Motivering

NRI’s dienen zoveel mogelijk rekening te houden met concurrentie op detailhandelsniveau bij 
het bepalen welke wettelijke maatregel moet worden opgelegd. Derhalve dienen richtlijnen 
duidelijk te vermelden dat reglementering met betrekking tot een groothandelsmarkt het 
gevolg dient te zijn van grondige analyse van de beoordeelde marktverstoringen op 
detailhandelsniveau.

Amendement 565
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17 – letter b
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 16 – lid 5 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In het geval van transnationale markten 
die worden omschreven in de beschikking 
als bedoeld in artikel 15, lid 4, verzoekt de 
Commissie de Autoriteit een marktanalyse 
uit te voeren waarbij zoveel mogelijk 
rekening wordt gehouden met de 
richtsnoeren en een advies te geven over 
het opleggen, handhaven, wijzigen of 
opheffen van wettelijke verplichtingen als 
bedoeld in lid 2, van dit artikel.

5. In het geval van transnationale markten 
die worden omschreven in de beschikking 
als bedoeld in artikel 15, lid 4, verzoekt de 
Commissie BERT, na raadpleging van de 
nationale regelgevende instanties in 
kwestie, een marktanalyse uit te voeren 
waarbij zoveel mogelijk rekening wordt 
gehouden met de richtsnoeren en een 
advies te geven over het opleggen, 
handhaven, wijzigen of opheffen van 
wettelijke verplichtingen als bedoeld in lid 
2, van dit artikel.

Or. es

Motivering

In het geval van transnationale markten dient het advies van de NRI te worden gevraagd. 
Laatstgenoemde zal tevens verantwoordelijk zijn voor het op een gecoördineerde manier 
opleggen, handhaven of wijzigen van de wettelijke verplichtingen.
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Amendement 566
Dominique Vlasto

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17 – letter b
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 16 – lid 5 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie, zoveel mogelijk rekening 
houdend met het advies van de Autoriteit, 
kan een beschikking geven waarin een of 
meer ondernemingen kunnen worden 
aangemerkt als ondernemingen met een 
aanmerkelijke marktmacht op die markt, 
en een of meer specifieke verplichtingen 
opleggen krachtens de artikelen 9 tot 13 
bis van Richtlijn 2002/19/EG 
(Toegangsrichtlijn) en artikel 17 van 
Richtlijn 2002/22/EG 
(Universeledienstenrichtlijn). Op deze 
wijze streeft de Commissie de in artikel 8 
uiteengezette beleidsdoelstellingen na.

Schrappen

Or. en

Motivering

NRI’s dienen zoveel mogelijk rekening te houden met concurrentie op detailhandelsniveau bij 
het bepalen welke wettelijke maatregel moet worden opgelegd. Derhalve dienen richtlijnen 
duidelijk te vermelden dat reglementering met betrekking tot een groothandelsmarkt het 
gevolg dient te zijn van grondige analyse van de beoordeelde marktverstoringen op 
detailhandelsniveau.

Amendement 567
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17 – letter b
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 16 – lid 5 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie, zoveel mogelijk rekening De nationale regelgevende instanties in 
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houdend met het advies van de Autoriteit, 
kan een beschikking geven waarin een of 
meer ondernemingen kunnen worden 
aangemerkt als ondernemingen met een 
aanmerkelijke marktmacht op die markt, 
en een of meer specifieke verplichtingen 
opleggen krachtens de artikelen 9 tot 13 
bis van Richtlijn 2002/19/EG 
(Toegangsrichtlijn) en artikel 17 van 
Richtlijn 2002/22/EG 
(Universeledienstenrichtlijn). Op deze 
wijze streeft de Commissie de in artikel 8 
uiteengezette beleidsdoelstellingen na.

kwestie zullen de verplichtingen als 
bedoeld in lid 2 van dit artikel op een 
gecoördineerde manier opleggen, 
handhaven, wijzigen of intrekken.

Or. es

Motivering

In het geval van transnationale markten dient het advies van de NRI te worden gevraagd. 
Laatstgenoemde zal tevens verantwoordelijk zijn voor het op een gecoördineerde manier 
opleggen, handhaven of wijzigen van de wettelijke verplichtingen.

Amendement 568
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17 – letter b
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 16 – lid 5 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie, zoveel mogelijk rekening 
houdend met het advies van de Autoriteit, 
kan een beschikking geven waarin een of 
meer ondernemingen kunnen worden 
aangemerkt als ondernemingen met een 
aanmerkelijke marktmacht op die markt, en 
een of meer specifieke verplichtingen 
opleggen krachtens de artikelen 9 tot 13 bis 
van Richtlijn 2002/19/EG 
(Toegangsrichtlijn) en artikel 17 van 
Richtlijn 2002/22/EG 
(Universeledienstenrichtlijn). Op deze 
wijze streeft de Commissie de in artikel 8 

De Commissie, zoveel mogelijk rekening 
houdend met de adviezen van de nationale 
regelgevende instanties en van de 
Autoriteit, kan een beschikking geven 
waarin een of meer ondernemingen kunnen 
worden aangemerkt als ondernemingen 
met een aanmerkelijke marktmacht op die 
markt, en een of meer specifieke 
verplichtingen opleggen krachtens de 
artikelen 9 tot 13 bis van Richtlijn 
2002/19/EG (Toegangsrichtlijn) en artikel 
17 van Richtlijn 2002/22/EG 
(Universeledienstenrichtlijn). Op deze 
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uiteengezette beleidsdoelstellingen na. wijze streeft de Commissie de in artikel 8 
uiteengezette beleidsdoelstellingen na.

Or. ro

Motivering

De Autoriteit moet in staat zijn de procedures voor marktonderzoek te definiëren en de 
nationale regelgevende instanties moeten erbij betrokken worden.

Amendement 569
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17 – letter b
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 16 – lid 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) binnen twee jaar na een eerdere 
kennisgeving van een ontwerpmaatregel
met betrekking tot die markt;

(a) binnen drie jaar vanaf een eerdere 
inwerkingtreding van een maatregel met 
betrekking tot die markt of eerder in het 
geval dat er sprake is van een 
aanmerkelijke wijziging in de 
marktomstandigheden of indien anders 
geadviseerd in een advies van BERT of 
van de Commissie, gepubliceerd in 
overeenstemming met artikel 7 bis van 
[kaderrichtlijn];

Or. en

Motivering

De voorgestelde 2 jaar voor herziening van een beschikking is te krap. De geldigheidsduur 
van een beschikking dient drie jaar te zijn na het van kracht worden in de lidstaat (en niet na 
de kennisgeving). Waarschijnlijk dienen er echter meer frequente analyses te worden gemaakt 
gedurende perioden van snelle marktontwikkeling – vandaar de voorgestelde uitsluiting.
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Amendement 570
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17 – letter b
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 16 – lid 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) binnen twee jaar na een eerdere 
kennisgeving van een ontwerpmaatregel
met betrekking tot die markt;

(a) binnen drie jaar vanaf een eerdere 
inwerkingtreding van een maatregel met 
betrekking tot die markt of voor het 
verlopen van een verplichting als vermeld 
in die maatregel, afhankelijk van wat zich 
later voordoet;

Or. en

Motivering

De voorgestelde 2 jaar voor herziening van een beschikking is te krap. De geldigheidsduur 
van een beschikking dient gelijk te zijn aan die van de door een maatregel opgelegde 
verplichtingen of drie jaar na het van kracht worden in de lidstaat (en niet na de 
kennisgeving) van de maatregel, afhankelijk van welke langer is.

Amendement 571
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17 – letter b
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 16 – lid 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) binnen twee jaar na een eerdere 
kennisgeving van een ontwerpmaatregel
met betrekking tot die markt;

(a) binnen hooguit drie jaar na de 
goedkeuring van maatregelen met 
betrekking tot die markt;

Or. es

Motivering

Het doel is realistischer termijnen in te voeren die de nationale regelgevende instanties 
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flexibiliteit geven om deze analyse sneller uit te voeren.

Amendement 572
Gianni De Michelis

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17 – letter b
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 16 – lid 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) binnen twee jaar na een eerdere 
kennisgeving van een ontwerpmaatregel 
met betrekking tot die markt;

(a) binnen twee jaar vanaf een eerdere 
kennisgeving inzake een ontwerpmaatregel 
met betrekking tot die markt voor markten 
welke zowel in de vorige Aanbeveling als 
in de van kracht zijnde Aanbeveling zijn 
vastgesteld;

Or. en

Motivering

Het doel van harmonisatie van het tijdschema van de ontwikkeling van regelgeving in de 
lidstaten dient te worden bereikt door middel van het standaardiseren van de data 
waarbinnen eindbeslissingen moeten worden genomen, d.w.z. de data waarop herziene 
regelgevingsregimes van kracht worden.

Amendement 573
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17 – letter b
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 16 – lid 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) binnen twee jaar na een eerdere 
kennisgeving van een ontwerpmaatregel 
met betrekking tot die markt;

(a) binnen twee jaar vanaf een eerdere 
kennisgeving inzake een ontwerpmaatregel 
met betrekking tot die markt voor markten 
welke zowel in de vorige Aanbeveling als 
in de van kracht zijnde Aanbeveling zijn 
vastgesteld;
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Or. en

Justification

The amendments are aimed at clarifying the wording used in the Commission proposal and to 
include binding timeframes also for markets no longer listed in the recommendation. The 
latter markets fall within two categories: market removed in the last recommendation revision 
and market which, although not listed in the previous version of recommendation, have been 
regulated under the article 7 procedure. In case of markets not included in revised 
recommendation National Regulatory Authority have to carry out an additional formal test: 
the so called triple test.
The goal of harmonising the timeframe of the development of regulation across Member 
States is to be achieved through standardising the dates within which final decisions are to be 
taken, i.e. the dates when revised regulatory regimes enter into force.

Amendement 574
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17 – letter b
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 16 – lid 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) voor markten waarvoor nog niet eerder 
kennisgeving is gedaan bij de Commissie, 
binnen een jaar na goedkeuring van een 
herziene aanbeveling inzake relevante 
markten of;

(b) voor markten waarvoor nog niet eerder 
kennisgeving is gedaan bij de Commissie, 
binnen hooguit twee jaar na goedkeuring 
van een herziene aanbeveling inzake 
relevante markten of;

Or. es

Motivering

Het doel is realistischer termijnen in te voeren die de nationale regelgevende instanties 
flexibiliteit geven om deze analyse sneller uit te voeren.
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Amendement 575
Gianni De Michelis

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17 – letter b
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 16 – lid 6 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) binnen zes maanden na 
goedkeuring van een herziene 
Aanbeveling met betrekking tot relevante 
markten dient de NRI voor markten die 
onderhevig zijn aan regelgeving en die 
niet vermeld zijn in de herziene 
Aanbeveling, binnen de eerste drie 
maanden het resultaat kenbaar te maken 
van de driecriteriatoets als gedefinieerd in 
de Aanbeveling en, in het geval van 
markten die deze toets doorstaan, binnen 
de volgende drie maanden de AMM-
beoordeling uit te voeren, teneinde vast te 
stellen of bestaande verplichtingen 
gehandhaafd, gewijzigd of ingetrokken 
moeten worden; of

Or. en

Motivering

Het doel van harmonisatie van het tijdschema van de ontwikkeling van regelgeving in de 
lidstaten dient te worden bereikt door middel van het standaardiseren van de data 
waarbinnen eindbeslissingen moeten worden genomen, d.w.z. de data waarop herziene 
regelgevingsregimes van kracht worden.

Amendement 576
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17 – letter b
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 16 – lid 6 – letter b bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) binnen zes maanden na 
goedkeuring van een herziene 
Aanbeveling met betrekking tot relevante 
markten dient de NRI voor markten die 
onderhevig zijn aan regelgeving en die 
niet vermeld zijn in de herziene 
Aanbeveling, binnen de eerste drie 
maanden het resultaat kenbaar te maken 
van de driecriteriatoets als gedefinieerd in 
de Aanbeveling en, in het geval van 
markten die deze toets doorstaan, binnen 
de volgende drie maanden de AMM-
beoordeling uit te voeren, teneinde vast te 
stellen of bestaande verplichtingen 
gehandhaafd, gewijzigd of ingetrokken 
moeten worden; of

Or. en

Justification

The amendments are aimed at clarifying the wording used in the Commission proposal and to 
include binding timeframes also for markets no longer listed in the recommendation. The 
latter markets fall within two categories: market removed in the last recommendation revision 
and market which, although not listed in the previous version of recommendation, have been 
regulated under the article 7 procedure. In case of markets not included in revised 
recommendation National Regulatory Authority have to carry out an additional formal test: 
the so called triple test. 
The goal of harmonising the timeframe of the development of regulation across Member 
States is to be achieved through standardising the dates within which final decisions are to be 
taken, i.e. the dates when revised regulatory regimes enter into force.

Amendement 577
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17 – letter b
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 16 – lid 6 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) voor lidstaten die net zijn toegetreden (c) voor lidstaten die net zijn toegetreden 
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tot de Unie, binnen één jaar na hun 
toetreding.

tot de Unie, binnen hooguit twee jaar na 
hun toetreding.

Or. es

Motivering

Het doel is realistischer termijnen in te voeren die de nationale regelgevende instanties 
flexibiliteit geven om deze analyse sneller uit te voeren.

Amendement 578
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17 – letter c
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 16 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Wanneer een regelgevende instantie 
haar analyse van een in de aanbeveling 
geïdentificeerde relevante markt niet 
binnen de in artikel 16, lid 6, vastgestelde 
termijn heeft uitgevoerd, kan de 
Commissie de Autoriteit om advies vragen 
met inbegrip van een ontwerpmaatregel, 
de analyse van de specifieke markt en de 
specifieke verplichtingen die moeten 
worden opgelegd. De Autoriteit houdt een 
openbare raadpleging over de 
ontwerpmaatregel in kwestie.
De Commissie, zoveel mogelijk rekening 
houdend met het advies van de Autoriteit 
dat is gegeven in overeenstemming met 
artikel 6 van Verordening […./EG], kan 
een besluit nemen waarbij de nationale 
regelgevende instantie wordt verplicht 
bepaalde ondernemingen aan te merken 
als ondernemingen met een 
aanmerkelijke marktmacht en de aldus 
aangemerkte onderneming specifieke 
verplichtingen opleggen overeenkomstig 
de artikelen 8, 9 tot 13 bis van Richtlijn 
2002/19/EG (Toegangsrichtlijn) en artikel 

Schrappen
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17 van Richtlijn 2002/22/EG 
(Universeledienstenrichtlijn). Op deze 
wijze streeft de Commissie dezelfde 
beleidsdoelstellingen na als die welke in 
artikel 8 zijn uiteengezet voor nationale 
regelgevende instanties.’

Or. de

Motivering

Er is geen noodzaak om beslissingen die in het verleden zijn genomen door nationale 
regelgevende instanties onder het nieuwe systeem te laten vallen onder een Europese 
instantie.

Amendement 579
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17 – letter c
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 16 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Wanneer een regelgevende instantie 
haar analyse van een in de aanbeveling 
geïdentificeerde relevante markt niet 
binnen de in artikel 16, lid 6, vastgestelde 
termijn heeft uitgevoerd, kan de 
Commissie de Autoriteit om advies vragen 
met inbegrip van een ontwerpmaatregel, 
de analyse van de specifieke markt en de 
specifieke verplichtingen die moeten 
worden opgelegd. De Autoriteit houdt een 
openbare raadpleging over de 
ontwerpmaatregel in kwestie.

Schrappen

De Commissie, zoveel mogelijk rekening 
houdend met het advies van de Autoriteit 
dat is gegeven in overeenstemming met 
artikel 6 van Verordening […./EG], kan 
een besluit nemen waarbij de nationale 
regelgevende instantie wordt verplicht 
bepaalde ondernemingen aan te merken 
als ondernemingen met een 
aanmerkelijke marktmacht en de aldus 



PE407.632v01-00 94/112 AM\725139NL.doc

NL

aangemerkte onderneming specifieke 
verplichtingen opleggen overeenkomstig 
de artikelen 8, 9 tot 13 bis van Richtlijn 
2002/19/EG (Toegangsrichtlijn) en artikel 
17 van Richtlijn 2002/22/EG 
(Universeledienstenrichtlijn). Op deze 
wijze streeft de Commissie dezelfde 
beleidsdoelstellingen na als die welke in 
artikel 8 zijn uiteengezet voor nationale 
regelgevende instanties.’

Or. es

Motivering

De communautaire rechtsorde voorziet reeds in gevallen van verzuim van de zijde van 
lidstaten om aan hun verplichtingen te voldoen, waarbij de Commissie de macht heeft 
inbreukprocedures in te stellen. Het overnemen van de verplichtingen van de lidstaten door 
de Commissie zou een inbreuk vormen op het subsidiariteitsbeginsel.

Amendement 580
Mary Honeyball

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17 – letter c
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 16 – lid 7 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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wijze streeft de Commissie dezelfde 
beleidsdoelstellingen na als die welke in 
artikel 8 zijn uiteengezet voor nationale 
regelgevende instanties.’

Or. en

Motivering

NRI’s zouden verplicht moeten zijn om binnen een bepaald tijdschema een marktanalyse uit te 
voeren. Als NRI’s een dergelijke analyse niet uitvoeren of niet in staat zijn deze uit te voeren, 
dient BERT een advies te geven. De Commissie is echter niet het meest geschikt om een veto 
te verschaffen voor rechtsmiddelen.

Amendement 581
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17 – letter c bis (nieuw)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 16 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) Het volgende lid wordt ingevoegd:
"7 bis. Onverminderd de periodieke 
beoordeling als voorzien in lid 6, kunnen 
nationale regelgevende instanties 
beschikkingen inzake rechtsmiddelen 
uitvaardigen voor een periode langer dan 
twee jaar, wanneer dit vereist is om
investeerders in toegangsnetwerken van 
de volgende generatie voldoende 
zekerheid over regelgeving op de lange 
termijn te bieden."

Or. en

Motivering

Zekerheid over regelgeving voor alle door een investeringsbeslissing getroffen exploitanten 
bij nieuwe en/of alternatieve toegangsnetwerken van de volgende generatie vereist de 
mogelijkheid voor de NRI om zich te verplichten tot een regelgevingsaanpak die verder gaat 
dan de periode van 2 jaar voor marktanalyses, die momenteel is voorgeschreven in het Kader. 
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Aan de inzet van toegangsnetwerken van de volgende generatie is een aanzienlijk risico 
verbonden. Planningszekerheid op de lange termijn is nodig om investeringen 
toegangsnetwerken van de volgende generatie aan te moedigen.

Amendement 582
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17 – letter c bis (nieuw)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 16 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) Het volgende lid wordt ingevoegd in 
artikel 16:
‘7 bis. Ongeacht de periodieke analyses 
als bedoeld in lid 6, kunnen nationale 
regelgevende instanties besluiten tot 
maatregelen die langer dan twee jaar 
geldig zijn, indien dit noodzakelijk is voor 
betrouwbaarheid van de planning op de 
lange termijn, in het bijzonder om 
toegangsnetwerken van de volgende 
generatie te ontwikkelen.’

Or. de

Motivering

Aan de ontwikkeling van toegangsnetwerken van de volgende generatie is een aanzienlijk 
risico voor investeerders verbonden. Planningszekerheid op de lange termijn is nodig om 
investeringen indien deze ontwikkeling moet worden bevorderd. De Kaderrichtlijn dient 
derhalve in deze gevallen langere geldigheid te kunnen toekennen.

Amendement 583
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 18 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 17 – lid 2 – derde alinea
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) In lid 3 moet de derde alinea 
worden vervangen door het volgende:
"Bij gebrek aan dergelijke normen en/of 
specificaties dienen lidstaten de 
tenuitvoerlegging van internationale 
normen of aanbevelingen, goedgekeurd 
door de Internationale 
Telecommunicatie Unie (ITU), de 
Europese Conferentie van de 
Administraties van Post en 
Telecommunicatie (CEPT), de 
Internationale Organisatie voor 
Normalisatie (ISO) of de Internationale 
Elektrotechnische Commissie (IEC) te 
bevorderen."

Or. en

Motivering

CEPT ontwikkelt voorwaarden voor spectrumgebruik in Europa en hiermee dient rekening te 
worden gehouden, in het bijzonder bij gebrek aan een ETSI-norm.

Amendement 584
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 20
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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(Machtigingsrichtlijn), zoveel mogelijk 
rekening houdend met een eventueel 
advies van de Autoriteit, een aanbeveling 
doen of een besluit vaststellen inzake de 
geharmoniseerde toepassing van de 
bepalingen van deze richtlijn en de 
specifieke richtlijnen bij de 
verwezenlijking van de in artikel 8 
uiteengezette doelstellingen.

Or. de

Motivering

Er behoeven geen aanvullende bevoegdheden aan de Europese Commissie te worden verleend 
binnen het nieuwe regelgevende kader. Het nationale niveau is beter toegerust om de vereiste 
wettelijke maatregelen te treffen met betrekking tot netwerkinvestering en netwerktoegang.
Uitvoeringsmaatregelen kunnen een significant financieel effect hebben op de bedrijfstak. In 
dit geval moet een nieuwe wetgevingsprocedure in werking worden gesteld.

Amendement 585
Reino Paasilinna

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 20
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Justification

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Amendement 586
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 20
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

eventueel advies van BERT, een 
aanbeveling doen of een besluit vaststellen 
inzake de geharmoniseerde toepassing van 
de bepalingen van deze richtlijn en de 
specifieke richtlijnen bij de 
verwezenlijking van de in artikel 8 
uiteengezette doelstellingen.

Or. es

Motivering

De positieve ontwikkeling die gedurende het huidige regelgevende kader door de markten is 
ervaren rechtvaardigt geen versterking van ex-ante interventiebevoegdheden van de 
Commissie of de NRI, maar veeleer een vermindering ervan.

Amendement 587
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 20
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de Commissie een 
aanbeveling doet overeenkomstig lid 1, 
handelt zij in overeenstemming met de in 
artikel 22, lid 2, bedoelde procedure.
De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale regelgevende instanties bij de 
uitvoering van hun taken zoveel mogelijk
rekening houden met dergelijke 
aanbevelingen. Wanneer een nationale 
regelgevende instantie besluit om een 
aanbeveling niet op te volgen, brengt zij 
de Commissie daarvan op de hoogte met 
vermelding van de motivering van haar 
standpunt.

Schrappen

Or. de
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Motivering

Er behoeven geen aanvullende bevoegdheden aan de Europese Commissie te worden verleend 
binnen het nieuwe regelgevende kader. Het nationale niveau is beter toegerust om de vereiste 
wettelijke maatregelen te treffen met betrekking tot netwerkinvestering en netwerktoegang.
Uitvoeringsmaatregelen kunnen een significant financieel effect hebben op de bedrijfstak. In 
dit geval moet een nieuwe wetgevingsprocedure in werking worden gesteld.

Amendement 588
Reino Paasilinna

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 20
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Justification

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
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treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Amendement 589
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 20
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Motivering

Er behoeven geen aanvullende bevoegdheden aan de Europese Commissie te worden verleend 
binnen het nieuwe regelgevende kader. Het nationale niveau is beter toegerust om de vereiste 
wettelijke maatregelen te treffen met betrekking tot netwerkinvestering en netwerktoegang.
Uitvoeringsmaatregelen kunnen een significant financieel effect hebben op de bedrijfstak. In 
dit geval moet een nieuwe wetgevingsprocedure in werking worden gesteld.

Amendement 590
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 20
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 19 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. es

Motivering

De noodzaak om consequent te zijn nu de mogelijkheid tot goedkeuren van beschikkingen is 
verdwenen.

Amendement 591
Reino Paasilinna

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Justification

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Amendement 592
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Motivering

De voorgestelde passage van dit lid (‘maatregelen ... kunnen ... omvatten') heeft geen 
praktisch nut, aangezien er geen uitputtende lijst wordt verstrekt. Integendeel, de opsomming 
van de aangehaalde voorbeelden zou gebruikt kunnen worden als een rechtvaardiging voor 
het goedkeuren van harmonisatiemaatregelen met betrekking tot de aangelegenheden 
waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen, zonder dat de Commissie de noodzaak van verdere 
harmonisatie op deze terreinen zou hoeven te rechtvaardigen.

Amendement 593
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Er behoeven geen aanvullende bevoegdheden aan de Europese Commissie te worden verleend 
binnen het nieuwe regelgevende kader. Het nationale niveau is beter toegerust om de vereiste 
wettelijke maatregelen te treffen met betrekking tot netwerkinvestering en netwerktoegang. De 
instantie als beoogd in Commissievoorstel COM(2007)699 is niet vereist.

Amendement 594
Gianni De Michelis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

Aangezien het toekomstige concurrentievermogen van Europa op het spel staat, kunnen de 
Europese instellingen zich het risico niet veroorloven dat verschillende 
regelgevingsaanpakken in de lidstaten de vooruitzichten voor een mogelijke omvangrijke 
uitrol van toegangsnetwerken van de volgende generatie in gevaar brengen.

De Europese Commissie zou voorop moeten lopen door zo spoedig mogelijk een specifieke 
beschikking over de regulering van toekomstige toegangsnetwerken van de volgende 
generatie goed te keuren. Veel van de in dit document geschetste suggesties zouden nader 
kunnen worden uitgewerkt, zodat ze geschikt zijn voor een specifieke Beschikking van de 
Commissie betreffende toegangsnetwerken van de volgende generatie.

Amendement 595
Rebecca Harms

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) Consequente uitvoering van 
regelgevingsaanpakken met inbegrip van 
regelgevende behandeling van diensten
met een interne-marktdimensie, zoals het 
verlenen van multinationale 
bedrijfsdiensten;

Or. en

Motivering

Er dient prioriteit te worden toegekend aan harmoniserende voorwaarden voor inbreng die 
nodig is voor het verlenen van multinationale telecomdiensten, aangezien dit een 
rechtstreekse implicatie heeft voor de ontwikkeling van de interne markt.
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Amendement 596
Catherine Trautmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) Consequente uitvoering van 
regelgevingsaanpakken met inbegrip van 
regelgevende behandeling van diensten
met in begrip van wereldwijde 
telecommunicatiediensten, en de definitie 
van subnationale markten ten gevolge van 
verschillende 
concurrentieomstandigheden;

Or. en

Motivering

Wereldwijde telecommunicatiediensten (GTS), aangeboden aan multinationale 
ondernemingen met kantoren in een aantal Europese landen, zijn een van de gebieden waar 
de Commissie de capaciteit zou moeten hebben om een geharmoniseerde regelgevingsaanpak 
binnen de EU te waarborgen.

Amendement 597
Patrizia Toia

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

Pan-Europese telecommunicatiediensten met als huidige toonaangevende voorbeeld 
wereldwijde telecommunicatiediensten (GTS), aangeboden aan multinationale 
ondernemingen met kantoren in een aantal Europese landen, zijn een van de gebieden waar 
de Commissie de bevoegdheid zou moeten hebben om een geharmoniseerde 
regelgevingsaanpak binnen de EU te waarborgen.

Amendement 598
Reino Paasilinna

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Pan-Europese telecommunicatiediensten met als huidige toonaangevende voorbeeld 
wereldwijde telecommunicatiediensten (GTS), aangeboden aan multinationale 
ondernemingen met kantoren in een aantal Europese landen, zijn een van de gebieden waar 
de Commissie meer bevoegdheden zou moeten hebben om een geharmoniseerde 
regelgevingsaanpak binnen de EU te waarborgen.

Amendement 599
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

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



PE407.632v01-00 110/112 AM\725139NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De Commissie zou de bevoegdheid moeten hebben om een geharmoniseerde 
regelgevingsaanpak te waarborgen binnen de EU voor wereldwijde telecommunicatiediensten 
(GTS) aangeboden aan multinationale ondernemingen met kantoren in een aantal Europese 
landen.

Amendement 600
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Pan-Europese telecommunicatiediensten met als huidige toonaangevende voorbeeld 
wereldwijde telecommunicatiediensten (GTS), aangeboden aan multinationale 
ondernemingen met kantoren in een aantal Europese landen, zijn een van de gebieden waar 
de Commissie meer bevoegdheden zou moeten hebben om een geharmoniseerde 
regelgevingsaanpak binnen de EU te waarborgen.
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Amendement 601
Reino Paasilinna

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 20
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 19 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De autoriteit kan de Commissie op 
eigen initiatief advies verstrekken over de 
vraag of maatregelen moeten worden 
genomen overeenkomstig lid 1.

Schrappen

Or. en

Justification

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.
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Amendement 602
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 20
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 19 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De autoriteit kan de Commissie op 
eigen initiatief advies verstrekken over de 
vraag of maatregelen moeten worden 
genomen overeenkomstig lid 1.

Schrappen

Or. de

Motivering

Er behoeven geen aanvullende bevoegdheden aan de Europese Commissie te worden verleend 
binnen het nieuwe regelgevende kader. Het nationale niveau is beter toegerust om de vereiste 
wettelijke maatregelen te treffen met betrekking tot netwerkinvestering en netwerktoegang. De 
instantie als beoogd in Commissievoorstel COM(2007)699 is niet vereist.
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