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Amendement 603
Erika Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt22
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 21 – lid 2 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke partij kan het geschil voorleggen 
aan de betrokken nationale regelgevende 
instanties. De bevoegde nationale 
regelgevende instanties coördineren hun 
werkzaamheden om een oplossing voor het 
geschil te vinden, overeenkomstig de 
doelstellingen van artikel 8.

2. Elke partij kan het geschil voorleggen 
aan de betrokken nationale regelgevende 
instanties. De bevoegde nationale 
regelgevende instanties coördineren hun 
werkzaamheden binnen de OETR om een 
oplossing voor het geschil te vinden, 
overeenkomstig de doelstellingen van 
artikel 8. Verplichtingen die een 
onderneming worden opgelegd door de 
nationale regelgevende instanties in het 
kader van de oplossing van een geschil 
zijn in overeenstemming met de 
bepalingen van deze richtlijn en de 
specifieke richtlijnen.

Or. en

Motivering

Dit amendement voorziet in de rol van de OERT bij de oplossing van grensoverschrijdende 
geschillen.

Amendement 604
Erika Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 24 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 25 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 bis) In artikel 25 wordt het volgende 
lid ingevoegd:
“1 bis. Uiterlijk januari 2014 beoordeelt 
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de Commissie of de duur van de 
bepalingen van sectorgebonden 
voorafgaande regelgeving van deze 
richtlijn, de artikelen 8 tot en met 13 bis 
van de Toegangsrichtlijn en artikel 17 van 
de Universeledienstenrichtlijn verlengd 
moeten worden. Deze beoordeling vindt 
plaats tegen de achtergrond van 
ontwikkelingen op concurrentiegebied 
van infrastructuur en diensten in 
elektronische communicatie. Indien 
sectorgebonden voorafgaande regelgeving 
nodig lijkt, beperkt de Commissie deze 
regelgeving tot die markten en beëindigt 
deze in die lidstaten en subnationale 
markten waar mededinging op 
infrastructuurgebied nog niet haalbaar is. 
De Commissie stelt wijzigingen van het 
bestaande regelgevend kader voor aan de 
Raad en het Europees Parlement met het 
oog op de goedkeuring van een herzien 
regelgevend kader."

Or. en

Motivering

In januari 2014 zal het regelgevend kader een aantal jaren in gebruik zijn, zodat de effecten 
ervan beoordeeld kunnen worden. Tegen de achtergrond van deze beoordeling kan de 
geleidelijke afschaffing van sectorgebonden voorafgaande regelgeving worden geëvalueerd, 
zodat dergelijke regelgeving kan worden beperkt tot die lidstaten en subnationale markten 
waar infrastructurele mededinging nog niet haalbaar is.

Amendement 605
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 24 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 25 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 bis) In artikel 25 wordt het volgende 
lid 1 bis ingevoegd:
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“1 bis. De Commissie beoordeelt of, en zo 
ja in hoeverre, tegen de achtergrond van 
ontwikkelingen op de markt en met het 
oog op de mededinging, het noodzakelijk 
is de duur van bepalingen inzake 
sectorgebonden prijs- en 
toegangsregelingen van deze richtlijn en 
van richtlijn 2002/19/EG 
(Toegangsrichtlijn) te verlengen tot na de 
periode bedoeld in de artikelen 29 bis en 
19 bis van deze richtlijn, respectievelijk 
richtlijn 2002/19/EG, dan wel te wijzigen. 
Indien de Commissie concludeert dat die 
noodzaak bestaat, dient zij een voorstel 
hiertoe in bij het Europees Parlement en 
de Raad."

Or. de

Motivering

Vanaf het begin moest de regelgeving een tijdelijke oplossing zijn. Het moet worden 
teruggedraaid naarmate de concurrentie op de markten zich verder ontwikkelt. Regelgevende 
maatregelen nemen echter voortdurend toe, ondanks een verdere en dynamische ontwikkeling 
van de mededinging. Daarom wordt een verbindende overgangsclausule ingevoerd die 
overeen stemt met die doelstelling.

Amendement 606
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 24 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 25 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 bis) In artikel 25 wordt het volgende 
lid ingevoegd:
“1 bis. De Commissie beoordeelt of, tegen 
de achtergrond van ontwikkelingen op de 
markt en met het oog op de mededinging,
het noodzakelijk is de duur van 
bepalingen van deze richtlijn inzake 
sectorgebonden voorafgaande regelgeving 
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en van de Toegangsrichtlijn te verlengen 
tot na de periode bedoeld in artikel 2 a bis, 
dan wel te wijzigen. Indien de Commissie 
concludeert dat die noodzaak bestaat, 
dient zij een voorstel in bij het Europees 
Parlement en de Raad."

Or. en

Motivering

De Europese Commissie en het Europees Parlement hebben de tijdelijke aard van 
sectorgebonden prijs- en toegangsregelgeving herhaaldelijk bevestigd. Het amendement is 
geformuleerd in overeenstemming met de onlangs goedgekeurde verordening betreffende 
internationale roaming. De bepalingen met betrekking tot voorafgaande regelgeving 
verstrijken op een bepaalde datum, tenzij de Commissie aan het Parlement en de Raad 
voorstelt de regelgeving op specifieke gebieden te verlengen op basis van een verslag dat 
moet worden gepubliceerd vóór de datum van de herziening.

Amendement 607
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 24 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 bis) Artikel 25 wordt vervangen door:
"De Commissie evalueert uiterlijk vijf 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn het functioneren ervan en brengt 
hierover verslag uit aan het Europees 
Parlement en de Raad. In haar verslag 
omschrijft de Commissie haar redenen om 
de verordening onverkort van kracht te 
laten zijn dan wel eventueel in te trekken, 
dit in het licht van de 
marktontwikkelingen en de 
concurrentievoorwaarden. De Commissie 
kan daartoe de lidstaten om inlichtingen 
vragen, welke inlichtingen zonder 
onnodige vertraging worden verstrekt.”
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Or. en

Motivering

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

Amendement 608
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 25 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) Het volgende artikel 29 bis wordt 
ingevoegd:

"Artikel 29 bis
De sectorgebonden regelgevende 
maatregelen op basis van deze richtlijn 
worden ingetrokken met ingang van 31 
december 2016.”

Or. de

Motivering

De onderliggende doelstelling van het rechtskader voor telecommunicatie was om de sector te 
introduceren in het mededingingsrecht. Dit kan worden gewaarborgd door het in het 
rechtskader zelf vast te leggen. De Commissie mag echter op grond van haar initiatiefrecht 
een verlenging voorstellen indien zij in het licht van de ontwikkelingen op de markt in 2016 
van mening is dat het nog te vroeg is om de sector te onderwerpen aan mededinging.
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Amendement 609
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 25 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) Het volgende artikel 29 bis wordt 
ingevoegd:

"Artikel 19 bis
Verstrijking

De geldigheid van de artikelen 14 tot en 
met 16 verstrijkt op 1 januari 2014.”

Or. de

Motivering

Gewaarborgd moet worden dat de overgang van voorafgaande regelgeving naar de 
toepassing van algemene mededingingswetgeving in de sector telecommunicatie na vijf jaar 
wordt geëvalueerd.

Amendement 610
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 25 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis). Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
"Artikel 19 bis
De geldigheid van de artikelen 14 tot en 
met 16 verstrijkt op 31 december 2014.”

Or. en
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Motivering

De Europese Commissie en het Europees Parlement hebben de tijdelijke aard van 
sectorgebonden prijs- en toegangsregelgeving herhaaldelijk bevestigd. Het amendement is 
geformuleerd in overeenstemming met de onlangs goedgekeurde verordening betreffende 
internationale roaming. De bepalingen met betrekking tot voorafgaande regelgeving 
verstrijken op een bepaalde datum, tenzij de Commissie aan het Parlement en de Raad 
voorstelt de regelgeving op specifieke gebieden te verlengen op basis van een verslag dat 
moet worden gepubliceerd vóór de datum van de herziening. 

Amendement 611
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 26
Richtlijn 2002/21/EG
Bijlagen I en II

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De bijlagen I en II worden geschrapt. (26) Bijlage I wordt geschrapt en bijlage 
II wordt vervangen door:

"BIJLAGE II

Criteria die de nationale regelgevende 
instanties dienen te hanteren wanneer 
zij een evaluatie van gezamenlijke 
machtspositie maken overeenkomstig 
artikel 14, lid 2, tweede alinea.

Van twee of meer ondernemingen kan 
worden geconstateerd dat zij een 
gemeenschappelijke machtspositie 
hebben in de zin van artikel 14 indien 
zij, ook al zijn er geen structurele of 
andere banden tussen hen, opereren op 
een markt die wordt gekenmerkt door 
een gebrek aan doeltreffende 
mededinging en waarop geen van de 
ondernemingen aanzienlijke 
marktmacht heeft. Behoudens de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie 
betreffende gezamenlijke machtspositie, 
zal dit waarschijnlijk het geval zijn als 
de markt geconcentreerd is en een 
aantal passende kenmerken vertoont, 
waarvan de volgende het meest relevant 
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zijn in het kader van communicatie:

- [...]

- een lage elasticiteit van de vraag

- [...]

- vergelijkbare marktaandelen

- [...]

- hoge juridische en economische 
drempels bij het betreden van de markt
- verticale integratie met collectieve 
leveringsweigering
- geen tegenwicht aan de koperszijde
- geen potentiële concurrentie
- [...]
Dit is slechts een indicatieve en geen 
volledige lijst en de criteria zijn niet 
cumulatief. De lijst is veeleer slechts 
bedoeld ter illustratie van de factoren die 
als bewijs zouden kunnen dienen ter 
ondersteuning van beweringen dat er 
sprake is van een gezamenlijke 
machtspositie.”

Or. en

Motivering

Gezamenlijke machtspositie blijft een onbewezen en moeilijk concept in de telecomsector, 
zowel in ex post- als in ex anteverband, maar zou steeds belangrijker kunnen worden 
naarmate de markten zich consolideren. Het is belangrijk dat sturing niet wordt afgeschaft 
maar juist wordt verduidelijkt binnen het rechtskader.

Amendement 612
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 26
Richtlijn 2002/21/EG
Bijlagen I en II
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De bijlagen I en II worden geschrapt. (26) Bijlage I wordt geschrapt en bijlage 
II wordt vervangen door:
"BIJLAGE II

Criteria die de nationale regelgevende 
instanties dienen te hanteren wanneer 
zij een evaluatie van gezamenlijke 
machtspositie maken overeenkomstig 
artikel 14, lid 2, tweede alinea.
Van twee of meer ondernemingen kan 
worden geconstateerd dat zij een 
gemeenschappelijke machtspositie hebben 
in de zin van artikel 14 indien zij, ook al 
zijn er geen structurele of andere banden 
tussen hen, opereren op een markt die 
wordt gekenmerkt door een gebrek aan 
doeltreffende mededinging en waarop 
geen van de ondernemingen aanzienlijke 
marktmacht heeft. Behoudens de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie 
betreffende gezamenlijke machtspositie, 
zal dit waarschijnlijk het geval zijn als de 
markt geconcentreerd is en een aantal 
passende kenmerken vertoont, waarvan de 
volgende het meest relevant zijn in het 
kader van communicatie:
- [...]
- een lage elasticiteit van de vraag
- [...]
- vergelijkbare marktaandelen
- [...]
- hoge juridische en economische 
drempels bij het betreden van de markt
- verticale integratie met collectieve 
leveringsweigering
- geen tegenwicht aan de koperszijde
- geen potentiële concurrentie
- [...]
Dit is slechts een indicatieve en geen 
volledige lijst en de criteria zijn niet 
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cumulatief. De lijst is veeleer slechts 
bedoeld ter illustratie van de factoren die 
als bewijs zouden kunnen dienen ter 
ondersteuning van beweringen dat er 
sprake is van een gezamenlijke 
machtspositie.”

Or. en

Motivering

Gezamenlijke machtspositie blijft een onbewezen en moeilijk concept in de telecomsector, 
zowel in ex post- als in ex anteverband, maar zou steeds belangrijker kunnen worden 
naarmate de markten zich consolideren. Het is belangrijk dat sturing niet wordt afgeschaft 
maar juist wordt verduidelijkt binnen het rechtskader.

Amendement 613
Patrizia Toia

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 26
Richtlijn 2002/21/EG
Bijlagen I en II

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De bijlagen I en II worden geschrapt. (26) Bijlage I wordt geschrapt en bijlage 
II wordt vervangen door:
"BIJLAGE II

Criteria die de nationale regelgevende 
instanties dienen te hanteren wanneer 
zij een evaluatie van gezamenlijke 
machtspositie maken overeenkomstig 
artikel 14, lid 2, tweede alinea.
Van twee of meer ondernemingen kan 
worden geconstateerd dat zij een 
gemeenschappelijke machtspositie hebben 
in de zin van artikel 14 indien zij, ook al 
zijn er geen structurele of andere banden 
tussen hen, opereren op een markt die 
wordt gekenmerkt door een gebrek aan 
doeltreffende mededinging en waarop 
geen van de ondernemingen aanzienlijke 
marktmacht heeft. Behoudens de 
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jurisprudentie van het Hof van Justitie 
betreffende gezamenlijke machtspositie, 
zal dit waarschijnlijk het geval zijn als de 
markt geconcentreerd is en een aantal 
passende kenmerken vertoont, waarvan de 
volgende het meest relevant zijn in het 
kader van communicatie:
- [...]
- een lage elasticiteit van de vraag
- [...]
- vergelijkbare marktaandelen
- [...]
- hoge juridische en economische 
drempels bij het betreden van de markt
- verticale integratie met collectieve 
leveringsweigering
- geen tegenwicht aan de koperszijde
- geen potentiële concurrentie
- [...]
Dit is slechts een indicatieve en geen 
volledige lijst en de criteria zijn niet 
cumulatief. De lijst is veeleer slechts 
bedoeld ter illustratie van de factoren die 
als bewijs zouden kunnen dienen ter 
ondersteuning van beweringen dat er 
sprake is van een gezamenlijke 
machtspositie.”

Or. en

Motivering

Gezamenlijke machtspositie blijft een onbewezen en moeilijk concept in de telecomsector, 
zowel in ex post- als in ex anteverband, maar zou steeds belangrijker kunnen worden 
naarmate de markten zich consolideren. Het is belangrijk dat sturing niet wordt afgeschaft 
maar juist wordt verduidelijkt binnen het rechtskader.
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Amendement 614
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 26
Richtlijn 2002/21/EG
Bijlagen I en II

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De bijlagen I en II worden geschrapt. (26) Bijlage I wordt geschrapt en bijlage 
II wordt vervangen door:
"BIJLAGE II

Criteria die de nationale regelgevende 
instanties dienen te hanteren wanneer 
zij een evaluatie van gezamenlijke 
machtspositie maken overeenkomstig 
artikel 14, lid 2, tweede alinea.
Van twee of meer ondernemingen kan 
worden geconstateerd dat zij een 
gemeenschappelijke machtspositie hebben 
in de zin van artikel 14 indien zij, ook al 
zijn er geen structurele of andere banden 
tussen hen, opereren op een markt die 
wordt gekenmerkt door een gebrek aan 
doeltreffende mededinging en waarop 
geen van de ondernemingen aanzienlijke 
marktmacht heeft. Behoudens de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie 
betreffende gezamenlijke machtspositie, 
zal dit waarschijnlijk het geval zijn als de 
markt geconcentreerd is en een aantal 
passende kenmerken vertoont, waarvan de 
volgende het meest relevant zijn in het 
kader van communicatie:
- [...]
- een lage elasticiteit van de vraag
- [...]
- vergelijkbare marktaandelen
- [...]
- hoge juridische en economische 
drempels bij het betreden van de markt
- verticale integratie met collectieve 
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leveringsweigering
- geen tegenwicht aan de koperszijde
- geen potentiële concurrentie
- [...]
Dit is slechts een indicatieve en geen 
volledige lijst en de criteria zijn niet 
cumulatief. De lijst is veeleer slechts 
bedoeld ter illustratie van de factoren die 
als bewijs zouden kunnen dienen ter 
ondersteuning van beweringen dat er 
sprake is van een gezamenlijke 
machtspositie.”

Or. en

Motivering

Gezamenlijke machtspositie blijft een onbewezen en moeilijk concept in de telecomsector, 
zowel in ex post- als in ex anteverband, maar zou steeds belangrijker kunnen worden 
naarmate de markten zich consolideren. Het is belangrijk dat sturing niet wordt afgeschaft 
maar juist wordt verduidelijkt binnen het rechtskader.

Amendement 615
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

‘(a) "toegang": het beschikbaar stellen 
van faciliteiten en/of diensten aan een 
andere onderneming, onder uitdrukkelijke 
voorwaarden, hetzij op exclusieve hetzij op 
niet-exclusieve basis, met het oog op het 
aanbieden van elektronische 
communicatiediensten of het aanbieden 
van diensten voor de 
informatiemaatschappij of inzake inhoud 
voor radio- en televisieomroepen. Deze 
term bestrijkt onder meer toegang tot 
netwerkelementen en verwante faciliteiten 

‘(a) "toegang": het beschikbaar stellen 
van faciliteiten en/of diensten aan een 
andere onderneming, onder uitdrukkelijke 
voorwaarden, hetzij op exclusieve hetzij op 
niet-exclusieve basis, met het oog op het 
aanbieden van elektronische 
communicatiediensten of aan andere 
ondernemingen die daartoe 
overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 
2002/20/EG (Machtigingsrichtlijn) zijn 
gemachtigd. Deze term bestrijkt onder 
meer toegang tot netwerkelementen en 
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waarbij eventueel apparatuur kan worden 
verbonden met vaste of niet-vaste middelen 
(dit houdt met name toegang in tot het 
aansluitnet en tot faciliteiten en diensten 
die noodzakelijk zijn om diensten te 
kunnen aanbieden via het aansluitnet);; 
toegang tot materiële infrastructuur 
waaronder gebouwen, kabelgoten en 
masten; toegang tot relevante 
programmatuursystemen waaronder 
operationele ondersteuningssystemen; 
toegang tot nummervertaling of systemen 
met vergelijkbare functionaliteit; toegang 
tot vaste en mobiele netwerken, met name 
voor roaming; toegang tot voorwaardelijke 
toegangssystemen voor digitale-
televisiediensten; toegang tot virtuele 
netwerkdiensten.’

verwante faciliteiten waarbij eventueel 
apparatuur kan worden verbonden met 
vaste of niet-vaste middelen (dit houdt met 
name toegang in tot het aansluitnet en tot 
faciliteiten en diensten die noodzakelijk 
zijn om diensten te kunnen aanbieden via 
het aansluitnet); toegang tot materiële 
infrastructuur waaronder gebouwen, 
kabelgoten en masten; toegang tot 
relevante programmatuursystemen 
waaronder operationele 
ondersteuningssystemen; toegang tot 
nummervertaling of systemen met 
vergelijkbare functionaliteit; toegang tot 
vaste en mobiele netwerken, met name 
voor roaming; toegang tot voorwaardelijke 
toegangssystemen voor digitale-
televisiediensten; en toegang tot virtuele 
netwerkdiensten.’

Or. es

Motivering

Aanbieders van uitzenddiensten en diensten van de informatiemaatschappij hebben de status 
van eindgebruiker als omschreven in artikel 2 van de kaderrichtlijn: de hier besproken 
richtlijn is derhalve niet van toepassing. 

Tengevolge van convergentie kunnen echter aanbieders van netwerken en diensten in verband 
met elektronische communicatie toegang nodig hebben, niet alleen om communicatiediensten 
te leveren aan hun klanten, maar ook om diensten inzake de uitzending van inhoud aan te 
bieden. De verwijzing naar artikel 4 dient derhalve om de definitie te verduidelijken.

Amendement 616
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"toegang": het beschikbaar stellen van 
faciliteiten en/of diensten aan een andere 
onderneming, onder uitdrukkelijke 

"toegang": het beschikbaar stellen van 
faciliteiten en/of diensten aan een andere 
onderneming, onder uitdrukkelijke 
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voorwaarden, hetzij op exclusieve hetzij op 
niet-exclusieve basis, met het oog op het 
aanbieden van elektronische 
communicatiediensten of het aanbieden 
van diensten voor de 
informatiemaatschappij of inzake inhoud 
voor radio- en televisieomroepen. Deze 
term bestrijkt onder meer toegang tot 
netwerkelementen en verwante faciliteiten 
waarbij eventueel apparatuur kan worden 
verbonden met vaste of niet-vaste middelen 
(dit houdt met name toegang in tot het 
aansluitnet en tot faciliteiten en diensten 
die noodzakelijk zijn om diensten te 
kunnen aanbieden via het aansluitnet);; 
toegang tot materiële infrastructuur 
waaronder gebouwen, kabelgoten en 
masten; toegang tot relevante 
programmatuursystemen waaronder 
operationele ondersteuningssystemen; 
toegang tot nummervertaling of systemen 
met vergelijkbare functionaliteit; toegang 
tot vaste en mobiele netwerken, met name 
voor roaming; toegang tot voorwaardelijke 
toegangssystemen voor digitale-
televisiediensten; toegang tot virtuele 
netwerkdiensten.

voorwaarden, hetzij op exclusieve hetzij op 
niet-exclusieve basis, met het oog op het 
aanbieden van elektronische 
communicatiediensten of het aanbieden 
van diensten voor de 
informatiemaatschappij of inzake inhoud 
voor radio- en televisieomroepen. Deze 
term bestrijkt onder meer toegang tot 
netwerkelementen (met inbegrip van 
golflengte-transmissie, tenzij capaciteit 
door optische glasvezels beschikbaar kan 
worden gemaakt) en verwante faciliteiten 
waarbij eventueel apparatuur kan worden 
verbonden met vaste of niet-vaste middelen 
(dit houdt met name toegang in tot het 
aansluitnet en tot faciliteiten en diensten 
die noodzakelijk zijn om diensten te 
kunnen aanbieden via het aansluitnet); 
toegang tot materiële infrastructuur 
waaronder gebouwen, kabelgoten en 
masten; toegang tot relevante 
programmatuursystemen waaronder 
operationele ondersteuningssystemen; 
toegang tot nummervertaling of systemen 
met vergelijkbare functionaliteit; toegang 
tot vaste en mobiele netwerken, met name 
voor roaming; toegang tot voorwaardelijke 
toegangssystemen voor digitale-
televisiediensten; toegang tot virtuele 
netwerkdiensten.

Or. de

Motivering

De verplichting tot het verlenen van toegang moet worden opgelegd, hoewel op zichzelf niet 
toereikend, om concurrenten in staat te stellen met name breedbandverbindingen en afgeleide 
diensten aan te bieden op basis van hun eigen infrastructuur. Wat betreft toegangsvarianten 
moet dienovereenkomstig rekening worden gehouden met gevallen waarin geen vrije 
capaciteit via optische glasvezelkabels beschikbaar kan worden gemaakt. In dergelijke 
gevallen zou golflengte-transmissie (kleur) de juiste manier zijn om kabeldistributienetwerken 
te koppelen aan de netwerken van concurrenten.
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Amendement 617
Gabriele Albertini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "toegang": het beschikbaar stellen van 
faciliteiten en/of diensten aan een andere 
onderneming, onder uitdrukkelijke 
voorwaarden, hetzij op exclusieve hetzij op 
niet-exclusieve basis, met het oog op het 
aanbieden van elektronische 
communicatiediensten of het aanbieden 
van diensten voor de 
informatiemaatschappij of inzake inhoud 
voor radio- en televisieomroepen. Deze 
term bestrijkt onder meer toegang tot 
netwerkelementen en verwante faciliteiten 
waarbij eventueel apparatuur kan worden
verbonden met vaste of niet-vaste middelen 
(dit houdt met name toegang in tot het 
aansluitnet en tot faciliteiten en diensten 
die noodzakelijk zijn om diensten te 
kunnen aanbieden via het aansluitnet);; 
toegang tot materiële infrastructuur 
waaronder gebouwen, kabelgoten en 
masten; toegang tot relevante 
programmatuursystemen waaronder 
operationele ondersteuningssystemen; 
toegang tot nummervertaling of systemen 
met vergelijkbare functionaliteit; toegang 
tot vaste en mobiele netwerken, met name 
voor roaming; toegang tot voorwaardelijke 
toegangssystemen voor digitale-
televisiediensten; toegang tot virtuele 
netwerkdiensten.

(a) "toegang": het beschikbaar stellen van 
faciliteiten en/of diensten aan een andere 
onderneming, onder uitdrukkelijke 
voorwaarden, hetzij op exclusieve hetzij op 
niet-exclusieve basis, met het oog op het 
aanbieden van elektronische 
communicatiediensten of het aanbieden 
van diensten voor de 
informatiemaatschappij of inzake inhoud 
voor radio- en televisieomroepen. Deze 
term bestrijkt onder meer toegang tot 
netwerkelementen en verwante faciliteiten 
waarbij eventueel apparatuur kan worden 
verbonden met vaste of niet-vaste middelen 
(dit houdt met name toegang in tot het 
aansluitnet en tot faciliteiten en diensten 
die noodzakelijk zijn om diensten te 
kunnen aanbieden via het aansluitnet);; 
toegang tot materiële infrastructuur 
waaronder gebouwen, kabelgoten en 
masten; toegang tot relevante 
programmatuursystemen waaronder 
operationele ondersteuningssystemen; 
toegang tot nummervertaling of systemen 
met vergelijkbare functionaliteit; 
facturerings- en inningsdiensten en 
abonneegegevensbestanden voor de 
aanbieding van 
telefooninlichtingendiensten, toegang tot 
vaste en mobiele netwerken, met name 
voor roaming; toegang tot voorwaardelijke 
toegangssystemen voor digitale-
televisiediensten; toegang tot virtuele 
netwerkdiensten.

Or. en
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Motivering

Telefooninlichtingendiensten zijn een cruciale dienst voor gebruikers met een handicap en 
oudere gebruikers en voor gebruikers in het algemeen. Facturerings- en inningsdiensten en 
toegang tot abonneegegevensbestanden zijn fundamentele voorzieningen die een 
telecommunicatie-exploitant die de toegang tot de eindgebruikers controleert, moet verlenen 
aan aanbieders van telefooninlichtingendiensten zodat de aanbieding van concurrerende 
telefooninlichtingendiensten gebeurt in overeenstemming met de mededingingsrichtlijn 
(artikel 5). Toegang tot abonneegegevensbestanden wordt specifiek behandeld in artikel 25.2 
van de universeledienstrichtlijn.

Amendement 618
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "toegang": het beschikbaar stellen van 
faciliteiten en/of diensten aan een andere 
onderneming, onder uitdrukkelijke 
voorwaarden, hetzij op exclusieve hetzij op 
niet-exclusieve basis, met het oog op het 
aanbieden van elektronische 
communicatiediensten of het aanbieden 
van diensten voor de 
informatiemaatschappij of inzake inhoud 
voor radio- en televisieomroepen. Deze 
term bestrijkt onder meer toegang tot 
netwerkelementen en verwante faciliteiten 
waarbij eventueel apparatuur kan worden 
verbonden met vaste of niet-vaste middelen 
(dit houdt met name toegang in tot het 
aansluitnet en tot faciliteiten en diensten 
die noodzakelijk zijn om diensten te 
kunnen aanbieden via het aansluitnet);; 
toegang tot materiële infrastructuur 
waaronder gebouwen, kabelgoten en 
masten; toegang tot relevante 
programmatuursystemen waaronder 
operationele ondersteuningssystemen; 
toegang tot nummervertaling of systemen 
met vergelijkbare functionaliteit; toegang 

(a) "toegang": het beschikbaar stellen van 
faciliteiten en/of diensten aan een andere 
onderneming, onder uitdrukkelijke 
voorwaarden, hetzij op exclusieve hetzij op 
niet-exclusieve basis, met het oog op het 
aanbieden van elektronische 
communicatiediensten of het aanbieden 
van diensten voor de 
informatiemaatschappij of inzake inhoud 
voor radio- en televisieomroepen. Deze 
term bestrijkt onder meer toegang tot 
netwerkelementen en verwante faciliteiten 
waarbij eventueel apparatuur kan worden 
verbonden met vaste of niet-vaste middelen 
(dit houdt met name toegang in tot het 
aansluitnet en tot faciliteiten en diensten 
die noodzakelijk zijn om diensten te 
kunnen aanbieden via het aansluitnet);; 
toegang tot materiële infrastructuur 
waaronder gebouwen, kabelgoten en 
masten; toegang tot relevante 
programmatuursystemen waaronder 
operationele ondersteuningssystemen; 
toegang tot nummervertaling of systemen 
met vergelijkbare functionaliteit; 
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tot vaste en mobiele netwerken, met name 
voor roaming; toegang tot voorwaardelijke 
toegangssystemen voor digitale-
televisiediensten; toegang tot virtuele 
netwerkdiensten.

facturerings- en inningsdiensten en 
abonneegegevensbestanden voor de 
aanbieding van 
telefooninlichtingendiensten, toegang tot 
vaste en mobiele netwerken, met name 
voor roaming; toegang tot voorwaardelijke 
toegangssystemen voor digitale-
televisiediensten; toegang tot virtuele 
netwerkdiensten.

Or. en

Motivering

Telefooninlichtingendiensten zijn een cruciale dienst voor gebruikers met een handicap en 
oudere gebruikers en voor gebruikers in het algemeen. Facturerings- en inningsdiensten en 
toegang tot abonneegegevensbestanden zijn fundamentele voorzieningen die een 
telecommunicatie-exploitant die de toegang tot de eindgebruikers controleert, moet verlenen 
aan aanbieders van telefooninlichtingendiensten zodat de aanbieding van concurrerende 
telefooninlichtingendiensten gebeurt in overeenstemming met de mededingingsrichtlijn 
(artikel 5). Toegang tot abonneegegevensbestanden wordt specifiek behandeld in artikel 25.2 
van de universeledienstrichtlijn.

Amendement 619
Stefano Zappalà

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "toegang": het beschikbaar stellen van 
faciliteiten en/of diensten aan een andere 
onderneming, onder uitdrukkelijke 
voorwaarden, hetzij op exclusieve hetzij op 
niet-exclusieve basis, met het oog op het 
aanbieden van elektronische 
communicatiediensten of het aanbieden 
van diensten voor de 
informatiemaatschappij of inzake inhoud 
voor radio- en televisieomroepen. Deze 
term bestrijkt onder meer toegang tot 
netwerkelementen en verwante faciliteiten 

(a) "toegang": het beschikbaar stellen van 
faciliteiten en/of diensten aan een andere 
onderneming, onder uitdrukkelijke 
voorwaarden, hetzij op exclusieve hetzij op 
niet-exclusieve basis, met het oog op het 
aanbieden van elektronische 
communicatiediensten of het aanbieden 
van diensten voor de 
informatiemaatschappij of inzake inhoud 
voor radio- en televisieomroepen. Deze 
term bestrijkt onder meer toegang tot 
netwerkelementen en verwante faciliteiten 
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waarbij eventueel apparatuur kan worden 
verbonden met vaste of niet-vaste middelen 
(dit houdt met name toegang in tot het 
aansluitnet en tot faciliteiten en diensten 
die noodzakelijk zijn om diensten te 
kunnen aanbieden via het aansluitnet);; 
toegang tot materiële infrastructuur 
waaronder gebouwen, kabelgoten en 
masten; toegang tot relevante 
programmatuursystemen waaronder 
operationele ondersteuningssystemen; 
toegang tot nummervertaling of systemen 
met vergelijkbare functionaliteit; toegang 
tot vaste en mobiele netwerken, met name 
voor roaming; toegang tot voorwaardelijke 
toegangssystemen voor digitale-
televisiediensten; toegang tot virtuele 
netwerkdiensten.

waarbij eventueel apparatuur kan worden 
verbonden met vaste of niet-vaste middelen 
(dit houdt met name toegang in tot het 
aansluitnet en tot faciliteiten en diensten 
die noodzakelijk zijn om diensten te 
kunnen aanbieden via het aansluitnet);; 
toegang tot materiële infrastructuur 
waaronder gebouwen, kabelgoten en 
masten; toegang tot relevante 
programmatuursystemen waaronder 
operationele ondersteuningssystemen; 
toegang tot nummervertaling of systemen 
met vergelijkbare functionaliteit; 
facturerings- en inningsdiensten en 
abonneegegevensbestanden voor de 
aanbieding van 
telefooninlichtingendiensten, toegang tot 
vaste en mobiele netwerken, met name 
voor roaming; toegang tot voorwaardelijke 
toegangssystemen voor digitale-
televisiediensten; toegang tot virtuele 
netwerkdiensten.

Or. en

Motivering

Telefooninlichtingendiensten zijn een cruciale dienst voor gebruikers met een handicap en 
oudere gebruikers en voor gebruikers in het algemeen. Facturerings- en inningsdiensten en 
toegang tot abonneegegevensbestanden zijn fundamentele voorzieningen die een 
telecommunicatie-exploitant die de toegang tot de eindgebruikers controleert, moet verlenen 
aan aanbieders van telefooninlichtingendiensten zodat de aanbieding van concurrerende 
telefooninlichtingendiensten gebeurt in overeenstemming met de mededingingsrichtlijn 
(artikel 5). Toegang tot abonneegegevensbestanden wordt specifiek behandeld in artikel 25.2 
van de universeledienstrichtlijn.

Amendement 620
Patrizia Toia

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "toegang": het beschikbaar stellen van 
faciliteiten en/of diensten aan een andere 
onderneming, onder uitdrukkelijke 
voorwaarden, hetzij op exclusieve hetzij op 
niet-exclusieve basis, met het oog op het 
aanbieden van elektronische 
communicatiediensten of het aanbieden 
van diensten voor de 
informatiemaatschappij of inzake inhoud 
voor radio- en televisieomroepen. Deze 
term bestrijkt onder meer toegang tot 
netwerkelementen en verwante faciliteiten 
waarbij eventueel apparatuur kan worden 
verbonden met vaste of niet-vaste middelen
(dit houdt met name toegang in tot het 
aansluitnet en tot faciliteiten en diensten 
die noodzakelijk zijn om diensten te 
kunnen aanbieden via het aansluitnet);; 
toegang tot materiële infrastructuur 
waaronder gebouwen, kabelgoten en 
masten; toegang tot relevante 
programmatuursystemen waaronder 
operationele ondersteuningssystemen; 
toegang tot nummervertaling of systemen 
met vergelijkbare functionaliteit; toegang 
tot vaste en mobiele netwerken, met name 
voor roaming; toegang tot voorwaardelijke 
toegangssystemen voor digitale-
televisiediensten; toegang tot virtuele 
netwerkdiensten.

(a) "toegang": het beschikbaar stellen van 
faciliteiten en/of diensten aan een andere 
onderneming, onder uitdrukkelijke 
voorwaarden, hetzij op exclusieve hetzij op 
niet-exclusieve basis, met het oog op het 
aanbieden van elektronische 
communicatiediensten of het aanbieden 
van diensten voor de 
informatiemaatschappij of inzake inhoud 
voor radio- en televisieomroepen. Deze 
term bestrijkt onder meer toegang tot 
netwerkelementen en verwante faciliteiten 
waarbij eventueel apparatuur kan worden 
verbonden met vaste of niet-vaste middelen 
(dit houdt met name toegang in tot het 
aansluitnet en tot faciliteiten en diensten 
die noodzakelijk zijn om diensten te 
kunnen aanbieden via het aansluitnet);; 
toegang tot materiële infrastructuur 
waaronder gebouwen, kabelgoten en 
masten; toegang tot relevante 
programmatuursystemen waaronder 
operationele ondersteuningssystemen; 
toegang tot nummervertaling of systemen 
met vergelijkbare functionaliteit; toegang 
tot abonneegegevensbestanden voor de 
aanbieding van 
telefooninlichtingendiensten; toegang tot 
factureringsdiensten door derden; toegang 
tot vaste en mobiele netwerken, met name 
voor roaming; toegang tot voorwaardelijke 
toegangssystemen voor digitale-
televisiediensten; toegang tot virtuele 
netwerkdiensten.

Or. en

Motivering

Telefooninlichtingendiensten zijn een cruciale dienst voor gebruikers met een handicap en 
oudere gebruikers en voor gebruikers in het algemeen. Factureringsdiensten door derden en 
toegang tot abonneegegevensbestanden zijn fundamentele voorzieningen die een 
telecommunicatie-exploitant die de toegang tot de eindgebruikers controleert, moet verlenen 
aan aanbieders van telefooninlichtingendiensten zodat de aanbieding van concurrerende 
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telefooninlichtingendiensten gebeurt in overeenstemming met de mededingingsrichtlijn 
(artikel 5). Toegang tot abonneegegevensbestanden wordt specifiek behandeld in artikel 25.2 
van de universeledienstrichtlijn.

Amendement 621
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 2 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Artikel 2, onder e), wordt 
vervangen door:
“(e) "aansluitnet": fysieke circuit dat het 
netwerkaansluitpunt [...] verbindt met een 
hoofdverdeler of een soortgelijke 
voorziening in het vaste openbare 
elektronische communicatienetwerk, waar 
de verbinding technisch toegankelijk is.”

Or. en

Motivering

Het amendement actualiseert de definitie van aansluitpunt in de Toegangsrichtlijn om de 
technische neutraliteit te waarborgen en de definitie in overeenstemming te brengen met de 
nieuwe definitie in de relevante markten van de Commissie. Tegen de tijd dat de 
amendementen worden goedgekeurd, zijn veel aansluitnetten waarschijnlijk deels of geheel 
van glasvezel, om welke reden technologische neutraliteit nodig is om ervoor te zorgen dat 
het kader ook de toekomst bruikbaar is. 

Amendement 622
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 2 – punt e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Artikel 2, onder e), wordt 
vervangen door:
"(e) "aansluitnet": fysieke circuit dat het 
netwerkaansluitpunt [...] verbindt met een 
hoofdverdeler of een soortgelijke 
voorziening in het vaste openbare 
elektronische communicatienetwerk, waar 
de verbinding technisch toegankelijk is.”

Or. en

Motivering

Het amendement actualiseert de definitie van aansluitpunt in de Toegangsrichtlijn om de 
technische neutraliteit te waarborgen en de definitie in overeenstemming te brengen met de 
nieuwe definitie in de relevante markten van de Commissie. Tegen de tijd dat de 
amendementen worden goedgekeurd, zijn veel aansluitnetten waarschijnlijk deels of geheel 
van glasvezel, om welke reden technologische neutraliteit nodig is om ervoor te zorgen dat 
het kader ook de toekomst bruikbaar is. 

Amendement 623
Reino Paasilinna

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 2 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Artikel 2, onder e), wordt 
vervangen door:
“(e) "aansluitnet": fysieke circuit dat het 
netwerkaansluitpunt [...] verbindt met een 
hoofdverdeler of een soortgelijke 
voorziening in het vaste openbare 
elektronische communicatienetwerk, waar 
de verbinding technisch toegankelijk is.”

Or. en
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Motivering

De definitie van aansluitpunt in de Toegangsrichtlijn moet worden geactualiseerd om de 
technische neutraliteit te waarborgen en de definitie in overeenstemming te brengen met de 
nieuwe definitie in de relevante markten van de Commissie. Tegen de tijd dat de 
amendementen worden goedgekeurd, zijn veel aansluitnetten waarschijnlijk deels of geheel 
van glasvezel, om welke reden technologische neutraliteit nodig is om ervoor te zorgen dat 
het kader ook de toekomst bruikbaar is. 

Amendement 624
Mary Honeyball

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 2 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Artikel 2, onder e), wordt 
vervangen door:
“(e) "aansluitnet": fysieke circuit dat het 
netwerkaansluitpunt [...] verbindt met een 
hoofdverdeler of een soortgelijke 
voorziening in het vaste openbare 
elektronische communicatienetwerk, waar 
de verbinding technisch toegankelijk is.”

Or. en

Motivering

Punt (e) van de oorspronkelijke richtlijn moet worden geactualiseerd om weer te geven dat 
het “aansluitnet” toegang tot elektronische communicatienetwerken waarborgt, en niet 
slechts de toegang tot het openbare telefoonnetwerk. Tevens waarborgt dit de technologische 
neutraliteit.

Amendement 625
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 2 – punt e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Artikel 2, onder e), wordt 
vervangen door:
“(e) "aansluitnet": fysieke circuit dat het 
netwerkaansluitpunt [...] verbindt met een 
hoofdverdeler of een soortgelijke 
voorziening in het vaste openbare 
elektronische communicatienetwerk, waar 
de verbinding technisch toegankelijk is.”

Or. en

Motivering

Het amendement actualiseert de definitie van aansluitpunt in de Toegangsrichtlijn om de 
technische neutraliteit te waarborgen en de definitie in overeenstemming te brengen met de 
nieuwe definitie in de relevante markten van de Commissie. Tegen de tijd dat de 
amendementen worden goedgekeurd, zijn veel aansluitnetten waarschijnlijk deels of geheel 
van glasvezel, om welke reden technologische neutraliteit nodig is om ervoor te zorgen dat 
het kader ook de toekomst bruikbaar is. 

Amendement 626
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 2 
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

‘1. Exploitanten van openbare 
communicatienetwerken zijn gerechtigd 
en, wanneer hun daarom wordt verzocht 
door daartoe overeenkomstig artikel 4 van 
Richtlijn 2002/20/EG 
(Machtigingsrichtlijn) gemachtigde 
ondernemingen, verplicht te onderhandelen 
over interconnectie met het doel algemeen 
beschikbare elektronische 
communicatiediensten aan te bieden, 
teneinde de verlening en de 
interoperabiliteit van de diensten in de 

‘1. Exploitanten van openbare 
communicatienetwerken zijn gerechtigd 
en, wanneer hun daarom wordt verzocht 
door daartoe overeenkomstig artikel 4 van 
Richtlijn 2002/20/EG 
(Machtigingsrichtlijn) gemachtigde 
ondernemingen, verplicht te onderhandelen 
over interconnectie met het doel algemeen 
beschikbare elektronische 
communicatiediensten, inhoud voor radio-
en televisieomroepen of diensten voor de 
informatiemaatschappij aan te bieden, 
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gehele Gemeenschap te waarborgen. 
Exploitanten verlenen andere 
ondernemingen toegang en interconnectie 
onder voorwaarden die verenigbaar zijn 
met de verplichtingen die door de nationale 
regelgevende instantie worden opgelegd uit 
hoofde van de artikelen 5 tot en met 8.’

teneinde de verlening en de 
interoperabiliteit van de diensten in de 
gehele Gemeenschap te waarborgen. 
Exploitanten verlenen andere 
ondernemingen toegang en interconnectie 
onder voorwaarden die verenigbaar zijn 
met de verplichtingen die door de nationale 
regelgevende instantie worden opgelegd uit 
hoofde van de artikelen 5 tot en met 8.’

Or. es

Motivering

Ten behoeve van samenhang met de voorgestelde definitie van toegang.

Amendement 627
Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 2 
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Exploitanten van openbare 
communicatienetwerken zijn gerechtigd 
en, wanneer hun daarom wordt verzocht 
door daartoe overeenkomstig artikel 4 van 
Richtlijn 2002/20/EG 
(Machtigingsrichtlijn) gemachtigde 
ondernemingen, verplicht te onderhandelen
over interconnectie met het doel algemeen 
beschikbare elektronische 
communicatiediensten aan te bieden, 
teneinde de verlening en de 
interoperabiliteit van de diensten in de 
gehele Gemeenschap te waarborgen. 
Exploitanten verlenen andere 
ondernemingen toegang en interconnectie 
onder voorwaarden die verenigbaar zijn 
met de verplichtingen die door de nationale 
regelgevende instantie worden opgelegd uit 
hoofde van de artikelen 5 tot en met 8.

1. Exploitanten van openbare 
communicatienetwerken zijn gerechtigd 
en, wanneer hun daarom wordt verzocht 
door daartoe overeenkomstig artikel 4 van 
Richtlijn 2002/20/EG 
(Machtigingsrichtlijn) gemachtigde 
ondernemingen, verplicht te onderhandelen 
over interconnectie met het doel algemeen 
beschikbare elektronische 
communicatiediensten aan te bieden, 
teneinde de verlening en de 
interoperabiliteit van de diensten in de 
gehele Gemeenschap te waarborgen. 
Exploitanten verlenen andere 
ondernemingen toegang en interconnectie 
onder voorwaarden die verenigbaar zijn 
met de verplichtingen die door de nationale 
regelgevende instantie worden opgelegd uit 
hoofde van de artikelen 5 tot en met 8. De 
voorwaarden voor interconnectie mogen 
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echter niet zodanig zijn dat hierdoor 
ongerechtvaardigde hindernissen worden 
opgeworpen aan de interoperabiliteit.

Or. en

Motivering

Interconnectie is een recht dat niet mag worden gedwarsboomd door ongerechtvaardigde 
hindernissen. 

Amendement 628
Gianni De Michelis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 3 – letter a 
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 5 – lid 1 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) lid 1, eerste alinea, wordt vervangen 
door:
"1. Met het oog op de doelstellingen van 
artikel 8 van Richtlijn 2002/21/EG 
(kaderrichtlijn), bevorderen, en waar 
nodig waarborgen de nationale 
regelgevende instanties overeenkomstig de 
bepalingen van deze richtlijn passende 
toegang en interconnectie, alsook 
interoperabiliteit van diensten, en oefenen 
zij daarbij hun bevoegdheid uit op een 
wijze die bevorderlijk is voor efficiëntie, 
op infrastructuur gebaseerde en 
duurzame concurrentie, investeringen en 
innovatie, en die de eindgebruikers het 
grootste voordeel biedt.”

Or. en

Motivering

Een expliciete opname van infrastructurele investeringen en innovatie is nodig voor NRI’s om 
rekening te houden met deze twee belangrijke aspecten bij de toepassing van voorzieningen 
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voor toegang.  Infrastructurele investeringen en innovatie zijn van wezenlijk belang voor een 
moderne Europese infrastructuur voor telecommunicatie.

Amendement 629
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) lid 1, onder a), wordt vervangen door:
‘(a) verplichtingen kunnen opleggen, voor 
zover noodzakelijk om eind-tot-
eindverbindingen te waarborgen, aan 
ondernemingen die de toegang tot de 
eindgebruikers controleren; hetgeen in 
gevallen waarin zulks gerechtvaardigd is 
ook de verplichting inhoudt om te zorgen 
voor interconnectie van hun netwerken of 
hun diensten interoperabel te maken waar 
dat niet reeds gebeurd is;

Or. es

Motivering

Ten behoeve van samenhang met de voorgestelde definitie van toegang.

Amendement 630
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) lid 1, tweede alinea, sub a) wordt 
vervangen door:
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" (a) verplichtingen kunnen opleggen, 
voorzover noodzakelijk om eind-tot-
eindverbindingen en toegang tot 
diensten te waarborgen, aan 
ondernemingen die de toegang tot de 
eindgebruikers controleren; hetgeen in 
gevallen waarin zulks gerechtvaardigd 
is ook de verplichting inhoudt om te 
zorgen voor interconnectie van hun 
netwerken onder rechtvaardige en 
redelijke voorwaarden waar dat niet 
reeds gebeurd is;”

Or. en

Motivering

De definitie van “interconnectie” omvat ook de toegang van een gebruiker van een netwerk 
tot de diensten die worden aangeboden door een ander netwerk. Uit de tekst wordt echter niet 
duidelijk dat NRI’s in staat moeten zijn dit te waarborgen, of rechtvaardige en redelijke 
voorwaarden vast te stellen voor dergelijke interconnectie of toegang. Het waarborgen van de 
beschikbaarheid van toegang tot diensten kan steeds relevanter worden in een omgeving waar 
een zekere mate van concurrentie kan heersen (zonder dominantie), maar onvoldoende 
dynamiek om ervoor te zorgen dat aan alle behoeften van consumenten kan worden voldaan.

Amendement 631
Rebecca Harms

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) lid 1, tweede alinea, sub a) wordt 
vervangen door:

" (a) verplichtingen kunnen opleggen, 
voorzover noodzakelijk om eind-tot-
eindverbindingen en toegang tot 
diensten te waarborgen, aan 
ondernemingen die de toegang tot de 
eindgebruikers controleren; hetgeen in 
gevallen waarin zulks gerechtvaardigd 
is ook de verplichting inhoudt om te 
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zorgen voor interconnectie van hun 
netwerken onder rechtvaardige en 
redelijke voorwaarden waar dat niet 
reeds gebeurd is;”

Or. en

Motivering

De definitie van “interconnectie” omvat ook de toegang van een gebruiker van een netwerk 
tot de diensten die worden aangeboden door een ander netwerk. Uit de tekst wordt echter niet 
duidelijk dat NRI’s in staat moeten zijn dit te waarborgen, of rechtvaardige en redelijke 
voorwaarden vast te stellen voor dergelijke interconnectie of toegang.

Amendement 632
Stefano Zappalà

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) lid 1, tweede alinea, sub a) wordt 
vervangen door:
" (a) verplichtingen kunnen opleggen, 
voorzover noodzakelijk om eind-tot-
eindverbindingen en een rechtvaardige en 
redelijke toegang tot diensten te 
waarborgen, aan ondernemingen die de 
toegang tot de eindgebruikers 
controleren; hetgeen in gevallen waarin 
zulks gerechtvaardigd is ook de 
verplichting inhoudt om te zorgen voor 
interconnectie van hun netwerken of om 
dit te doen onder objectieve, transparante, 
kostengerichte en niet-discriminerende 
voorwaarden, waar dat niet reeds gebeurd 
is;”

Or. en
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Motivering

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

Amendement 633
Gabriele Albertini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) lid 1, tweede alinea, sub a) wordt 
vervangen door:
"(a) verplichtingen kunnen opleggen, 
voorzover noodzakelijk om eind-tot-
eindverbindingen en een rechtvaardige en 
redelijke toegang tot diensten te 
waarborgen, aan ondernemingen die de 
toegang tot de eindgebruikers 
controleren; hetgeen in gevallen waarin 
zulks gerechtvaardigd is ook de 
verplichting inhoudt om te zorgen voor 
interconnectie van hun netwerken of om 
dit te doen onder objectieve, transparante, 
kostengerichte en niet-discriminerende 
voorwaarden, waar dat niet reeds gebeurd 
is;”

Or. en
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Motivering

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

Amendement 634
Fiona Hall

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) lid 1, tweede alinea, sub a) wordt 
vervangen door:
"(a) verplichtingen kunnen opleggen, 
voorzover noodzakelijk om eind-tot-
eindverbindingen en een rechtvaardige en 
redelijke toegang tot diensten te 
waarborgen, aan ondernemingen die de 
toegang tot de eindgebruikers 
controleren; hetgeen in gevallen waarin 
zulks gerechtvaardigd is ook de 
verplichting inhoudt om te zorgen voor 
interconnectie van hun netwerken of om 
dit te doen onder objectieve, transparante, 
kostengerichte en niet-discriminerende 
voorwaarden, waar dat niet reeds gebeurd 
is;”

Or. en

Motivering

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

Amendement 635
Catherine Trautmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) lid 1, tweede alinea, sub a) wordt 
vervangen door:
"(a) verplichtingen kunnen opleggen, 
voorzover noodzakelijk om eind-tot-
eindverbindingen en een rechtvaardige en 
redelijke toegang tot diensten te 
waarborgen, aan ondernemingen die de 
toegang tot de eindgebruikers 
controleren; hetgeen in gevallen waarin 
zulks gerechtvaardigd is ook de 
verplichting inhoudt om te zorgen voor 
interconnectie van hun netwerken of om 
dit te doen op niet-discriminerende wijze, 
waar dat niet reeds gebeurd is;”

Or. en

Motivering

Eindgebruikers moeten toegang hebben tot diensten van derden zoals 
telefooninlichtingendiensten, die een cruciale dienst zijn voor gebruikers met een handicap en 
oudere gebruikers en voor gebruikers in het algemeen. Op dit moment vragen ongereguleerde 
nettoegangsexploitanten hogere prijzen voor doorschakeling van verzoeken om gidsgegevens 
zonder aan te geven waarom zij hiervoor andere prijzen berekenen dan voor gelijksoortige 
interconnectieproducten, die bestaan uit het verkeer naar en van een interconnectiepunt.  
Deze problemen moeten worden aangepakt om de eindgebruiker te laten profiteren van de 
mededinging onder de gidsdiensten.
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Amendement 636
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a bis) Aan artikel 1, tweede alinea, wordt 
het volgende punt toegevoegd:
“(b bis) het efficiënt gebruik van het 
spectrum te waarborgen.”

Or. en

Motivering

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

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

Amendement 637
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 3 – letter a
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

‘2. Overeenkomstig lid 1, opgelegde 
verplichtingen en voorwaarden zijn 
objectief, transparant, evenredig en niet-
discriminerend en worden toegepast 
volgens de procedure van de artikelen 6 en 
7 van Richtlijn 2002/21/EG 
(Kaderrichtlijn).’

‘2. Overeenkomstig lid 1, opgelegde 
verplichtingen en voorwaarden zijn 
objectief, transparant, evenredig en niet-
discriminerend en worden toegepast 
volgens de procedure van de artikelen 6 en 
7 van Richtlijn 2002/21/EG 
(Kaderrichtlijn). Bij het beoordelen van de 
evenredigheid van de vereiste maatregelen 
houden de nationale regelgevende 
instanties van een lidstaat rekening met 
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de verchillende situaties op het gebied van 
mededinging die bestaan in de 
onderscheiden delen van die lidstaat. 
Waar mededinging bestaat in een 
bepaalde geografische regio kunnen 
nationale regelgevende instanties 
onnodige verplichtingen opheffen 
teneinde deregulering te kunnen 
afstemmen op de behoeften op de markt. 
Hiertoe houden zij rekening met de 
noodzaak om de infrastructurele 
mededinging te behouden.

Or. es

Motivering

Het idee is om het algehele niveau te reguleren overeenkomstig de situatie van de 
mededinging in de verschillende geografische regio's in de EU, om zo te helpen onnodige 
vormen van regelgeving af te schaffen.

Amendement 638
Gianni De Michelis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 3 – letter a
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Overeenkomstig lid 1, opgelegde 
verplichtingen en voorwaarden zijn 
objectief, transparant, evenredig en niet-
discriminerend en worden toegepast 
volgens de procedure van de artikelen 6 en 
7 van Richtlijn 2002/21/EG 
(Kaderrichtlijn).

2. Overeenkomstig lid 1, opgelegde 
verplichtingen en voorwaarden zijn 
objectief, transparant, evenredig en niet-
discriminerend en worden toegepast 
volgens de procedure van de artikelen 6 en 
7 van Richtlijn 2002/21/EG 
(Kaderrichtlijn). Bij de beoordeling van de 
evenredigheid van de op te leggen 
verplichtingen en voorwaarden houden de 
nationale regelgevende instanties 
rekening met de verschillende 
mededingingsvoorwaarden in de 
verschillende regio’s in hun lidstaat. 

Or. en
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Motivering

Een expliciete opname van infrastructurele investeringen en innovatie is nodig voor NRI’s om 
rekening te houden met deze twee belangrijke aspecten bij de toepassing van voorzieningen 
voor toegang.  Infrastructurele investeringen en innovatie zijn van wezenlijk belang voor een 
moderne Europese infrastructuur voor telecommunicatie.

Amendement 639
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 3
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Overeenkomstig lid 1, opgelegde 
verplichtingen en voorwaarden zijn 
objectief, transparant, evenredig en niet-
discriminerend en worden toegepast 
volgens de procedure van de artikelen 6 en 
7 van Richtlijn 2002/21/EG 
(Kaderrichtlijn).

2. Overeenkomstig lid 1, opgelegde 
verplichtingen en voorwaarden zijn 
objectief, transparant, evenredig en niet-
discriminerend, houden bovendien 
rekening met de uiteenlopende 
ontwikkeling van de mededinging in de 
afzonderlijke geografische regio's in de 
lidstaten en worden toegepast volgens de 
procedure van de artikelen 6 en 7 van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn).’

Or. de

Motivering

De mededinging heeft zich in de lidstaten op uiteenlopende wijze ontwikkeld. Er bestaat dan 
ook vooral in stedelijke regio's een sterke mededinging. Hiermee moet afdoende rekening 
worden gehouden door nationale regelgevende instanties.
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Amendement 640
Erika Mann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) Het volgende lid wordt toegevoegd:
"2 bis. Bij de beoordeling van de op te 
leggen maatregelen tegen de achtergrond 
van de zich ontwikkelende 
infrastructurele mededinging houden de 
nationale regelgevende instanties 
rekening met de verschillende 
mededingingsvoorwaarden in de 
verschillende geografische gebieden in 
hun lidstaten. Nationale regelgevende 
instanties heffen onnodige verplichtingen 
op om te waarborgen dat de overgang van 
sectorgebonden voorafgaande regelgeving 
naar mededingswetgeving niet wordt 
belemmerd of vertraagd indien 
infrastructurele mededinging in een 
geografische regio concurrerend of bijna 
concurrerend is."

Or. en

Motivering

De voorgestelde toevoeging aan art. 5, lid 2, Toegangsrichtlijn is gericht op een 
overgangsregime dat toepasbaar is op verschillende geografische regio's binnen lidstaten en 
waarmee sectorgebonden voorafgaande regelgeving wordt opgeheven in geografische regio's 
met infrastructurele mededinging.

Amendement 641
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 3 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) Het volgende lid wordt toegevoegd:
"2 bis. Bij de beoordeling van de 
evenredigheid van de op te leggen 
maatregelen houden de nationale 
regelgevende instanties rekening met de 
verschillende mededingingsvoorwaarden 
in de verschillende gebieden in hun 
lidstaten.
Wanneer er in een geografisch gebied 
mededinging is, schaffen de nationale 
regelgevende instanties onnodige 
verplichtingen af om te waarborgen dat de 
deregulering aan de marktbehoeften 
wordt aangepast. In dit opzicht houden de 
nationale regelgevende instanties 
rekening met het feit dat de 
infrastructurele mededinging moet 
worden gewaarborgd.”

Or. en

Motivering

In de regel moet voorafgaande regelgeving enkel tot economische knelpunten worden beperkt. 
Als er bijgevolg in bepaalde regio's doeltreffende mededinging bestaat, moet de regelgeving 
dienovereenkomstig worden afgeschaft.

Amendement 642
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 3 – letter b
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 5 – leden 3 en 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) De leden 3 en 4 worden geschrapt Schrappen

Or. en
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Motivering

De definitie van “interconnectie” omvat ook de toegang van een gebruiker van een netwerk 
tot de diensten die worden aangeboden door een ander netwerk. Uit de tekst wordt echter niet 
duidelijk dat NRI’s in staat moeten zijn dit te waarborgen, of rechtvaardige en redelijke 
voorwaarden vast te stellen voor dergelijke interconnectie of toegang, hetgeen verder zou 
worden ondermijnd door de schrapping van deze bepalingen. Het waarborgen van de 
beschikbaarheid van toegang tot diensten kan steeds relevanter worden in een omgeving waar 
een zekere mate van concurrentie kan heersen (zonder dominantie), maar onvoldoende 
dynamiek om ervoor te zorgen dat aan alle behoeften van consumenten kan worden voldaan.

Amendement 643
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 6 – letter b – punt ii
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 8 – lid 3 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) De volgende zin wordt toegevoegd als 
de tweede zin van de tweede alinea:

Schrappen

"De Commissie houdt zoveel mogelijk 
rekening met het advies van de Autoriteit 
dat is ingediend overeenkomstig artikel 4, 
onder m), van Verordening [ /EG]."

Or. es

Amendement 644
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 6 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Artikel 9, lid 1, wordt vervangen 
door:
"1. De nationale regelgevende instanties 
kunnen overeenkomstig artikel 8 
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verplichtingen inzake transparantie met 
betrekking tot interconnectie en/of 
toegang opleggen op grond waarvan 
exploitanten nader genoemde informatie, 
zoals boekhoudkundige informatie, 
technische specificaties, 
netwerkkenmerken, beperkingen op de 
toegang tot diensten en toepassingen, 
beleid inzake verkeersbeheer,  eisen en 
voorwaarden voor levering en gebruik, 
alsmede tarieven, openbaar moeten 
maken.

Or. en

Motivering

National regulators need clear authority to impose transparency obligations regarding traffic 
management policies regarding any restrictions on end-user access and traffic management 
policies.

Amendement 645
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 6 ter (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) Artikel 9, lid 4, wordt vervangen 
door:
"4. Onverminderd lid 3 zorgen de 
nationale regelgevende instanties ervoor 
dat indien een exploitant heeft gebleken te 
beschikken over aanzienlijke marktmacht 
in een relevante markt krachtens artikel 
[12 van de kaderrichtlijn] met betrekking
tot lokale toegang op een vaste locatie een 
referentieaanbod wordt gepubliceerd 
waarin tenminste de in bijlage II 
opgenomen elementen zijn opgenomen.”

Or. en
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Motivering

Het amendement actualiseert de omschrijving van toegang als gevolg van dominantie in het 
aansluitpunt in de Toegangsrichtlijn om de technische neutraliteit te waarborgen en de 
definitie in overeenstemming te brengen met de nieuwe definitie in de relevante markten van 
de Commissie. Tegen de tijd dat de amendementen worden goedgekeurd, zijn veel 
aansluitnetten waarschijnlijk deels of geheel van glasvezel, om welke reden technologische 
neutraliteit nodig is om ervoor te zorgen dat het kader ook de toekomst bruikbaar is.

Amendement 646
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 6 ter (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) Artikel 9, lid 4, wordt vervangen 
door:
"4. Onverminderd lid 3 zorgen de 
nationale regelgevende instanties ervoor 
dat indien een exploitant heeft gebleken te 
beschikken over aanzienlijke marktmacht 
in een relevante markt krachtens artikel 
[12 van de kaderrichtlijn] met betrekking 
tot lokale toegang op een vaste locatie een 
referentieaanbod wordt gepubliceerd 
waarin tenminste de in bijlage II 
opgenomen elementen zijn opgenomen.”

Or. en

Motivering

Het amendement actualiseert de omschrijving van toegang als gevolg van dominantie in het 
aansluitpunt in de Toegangsrichtlijn om de technische neutraliteit te waarborgen en de 
definitie in overeenstemming te brengen met de nieuwe definitie in de relevante markten van 
de Commissie. Tegen de tijd dat de amendementen worden goedgekeurd, zijn veel 
aansluitnetten waarschijnlijk deels of geheel van glasvezel, om welke reden technologische 
neutraliteit nodig is om ervoor te zorgen dat het kader ook de toekomst bruikbaar is.
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Amendement 647
Patrizia Toia

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 6 ter (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) Artikel 9, lid 4, wordt vervangen 
door:
"4. Onverminderd lid 3 zorgen de 
nationale regelgevende instanties ervoor 
dat indien een exploitant heeft gebleken te 
beschikken over aanzienlijke marktmacht 
in een relevante markt krachtens artikel 
[12 van de kaderrichtlijn] met betrekking 
tot lokale toegang op een vaste locatie een 
referentieaanbod wordt gepubliceerd 
waarin tenminste de in bijlage II 
opgenomen elementen zijn opgenomen.”

Or. en

Motivering

Het amendement actualiseert de omschrijving van toegang als gevolg van dominantie in het 
aansluitpunt in de Toegangsrichtlijn om de technische neutraliteit te waarborgen en de 
definitie in overeenstemming te brengen met de nieuwe definitie in de relevante markten van 
de Commissie. Tegen de tijd dat de amendementen worden goedgekeurd, zijn veel 
aansluitnetten waarschijnlijk deels of geheel van glasvezel, om welke reden technologische 
neutraliteit nodig is om ervoor te zorgen dat het kader ook de toekomst bruikbaar is.

Amendement 648
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

‘5. De Commissie kan de nodige ‘5. De Commissie kan de nodige 
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wijzigingen van bijlage II goedkeuren om 
deze aan te passen aan de technologische 
en marktontwikkelingen. Deze maatregelen 
die niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn beogen te wijzigen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 14, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing. Om dwingende urgente redenen 
kan de Commissie gebruik maken van de 
in artikel 14, lid 4, bedoelde 
urgentieprocedure. Bij de uitvoering van 
de bepalingen van dit lid kan de 
Commissie worden bijgestaan door de
Autoriteit.’

wijzigingen van bijlage II goedkeuren om 
deze aan te passen aan de technologische 
en marktontwikkelingen. Deze maatregelen 
die niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn beogen te wijzigen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 14, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing. Bij de uitvoering van de 
bepalingen van dit lid kan de Commissie 
worden bijgestaan door het ETO.’

Or. es

Amendement 649
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 8 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 12 – lid 1 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) lid 1, eerste alinea, wordt vervangen 
door:
"1. Een nationale regelgevende instantie 
kan exploitanten overeenkomstig artikel 8 
de verplichting opleggen in te gaan op 
redelijke verzoeken om toegang tot en 
gebruik van bepaalde netwerkonderdelen 
en bijbehorende faciliteiten, onder andere 
wanneer de nationale regelgevende 
instantie van mening is dat het weigeren 
van toegang of het opleggen van 
onredelijke voorwaarden met eenzelfde 
effect de ontwikkeling van een door 
duurzame concurrentie gekenmerkte 
detailhandelsmarkt zou belemmeren of 
niet in het belang van de eindgebruiker 
zou zijn. In de specifieke context van 
toegangsnetwerken van de volgende 
generatie moet de toegangsverplichting 
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een enkele toegangsverplichting omvatten 
op het niveau van de laagste toegevoegde 
waarde van het bestaande knelpunt, 
kabelgoten en antennes, teneinde een zo 
groot mogelijke infrastructurele 
mededinging te waarborgen. Nationale 
regelgevende instanties moeten zich 
onthouden van het opleggen of reguleren 
van toegang indien vrijwillige 
commerciële overeenkomsten zijn 
gesloten tussen de partijen. In 
afwezigheid van dergelijke vrijwillige 
overeenkomsten kunnen exploitanten 
onder meer de volgende verplichtingen 
worden opgelegd:”

Or. de

Motivering

De regelgeving mag niet leiden tot berscherming van bepaalde zakenmodellen; in plaats 
daarvan moet ze geconcentreerd zijn op economische knelpunten. Regelgeving moet, teneinde 
de verstoring van de markten te beperken, in beginsel in alle gevallen worden beperkt tot het 
laagste niveau van toegevoegde waarde.

Amendement 650
Gianni De Michelis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 8 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 12 – lid 1 – tweede alinea – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) De inleidende zin van lid 1, tweede 
alinea wordt vervangen door:
“Nationale regelgevende instanties leggen 
geen toegangsverplichtingen op indien 
passende vrijwillige commerciële 
overeenkomsten zijn gesloten tussen 
ondernemingen. Indien 
onderhandelingen over vrijwillige 
commerciële overeenkomsten zijn 
vastgelopen, kunnen aan exploitanten 
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onder meer de volgende verplichtingen 
worden opgelegd:”

Or. en

Motivering

Het delen van faciliteiten moet uitsluitend worden opgelegd indien er een te beperkt aanbod 
is, waardoor de marktwerking onvoldoende is.

Amendement 651
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) collocatie of andere vormen van 
gedeeld gebruik van faciliteiten 
aanbieden, inclusief gedeeld gebruik van 
kabelgoten, gebouwen of toegang tot 
gebouwen, antennes of masten, mangaten 
en straatkasten;’

Schrappen

Or. de

Motivering

De toegang tot faciliteiten komt reeds aan de orde in artikel 12 van de kaderrichtlijn. Het is 
daarom overbodig dit nogmaals te noemen in artikel 12, lid 1, letter f. Bovendien is een 
verdere uitbreiding van toegangsverplichtingen tot de identiteit, de locatie en de 
aanwezigheid van de gebruiker ongewenst, aangezien het hierbij niet gaat om economische 
knelpunten en derhalve tot nu toe met reden gevrijwaard is gebleven van voorafgaande 
regelgeving.

Amendement 652
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 8 – letter a
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 12 – lid 1 – tweede alinea – letter f
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) collocatie of andere vormen van 
gedeeld gebruik van faciliteiten 
aanbieden, inclusief gedeeld gebruik van 
kabelgoten, gebouwen of toegang tot 
gebouwen, antennes of masten, mangaten 
en straatkasten;’

Schrappen

Or. en

Motivering

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

Amendement 653
Gianni De Michelis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) collocatie of andere vormen van 
gedeeld gebruik van faciliteiten aanbieden, 
inclusief gedeeld gebruik van kabelgoten, 
gebouwen of toegang tot gebouwen, 
antennes of masten, mangaten en 
straatkasten;’

(f) collocatie of andere vormen van 
gedeeld gebruik van faciliteiten aanbieden, 
inclusief gedeeld gebruik van kabelgoten, 
gebouwen of toegang tot gebouwen, 
masten en mangaten;’

Or. en

Motivering

Straatkasten moeten niet expliciet worden genoemd in de lijst van faciliteiten waarvoor regels 
kunnen worden opgelegd. Het delen van straatkasten is namelijk uiterst gecompliceerd en kan 
leiden tot complicaties door de aanwezigheid binnen dezelfde container van elektronische 
apparatuur van verschillende exploitanten. 



PE407.731v01-00 48/154 AM\726891NL.doc

NL

Amendement 654
Catherine Trautmann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 8 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 12 – lid 1 – tweede alinea – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) In lid 1, tweede alinea, wordt het 
volgende punt ingevoegd:
“(f bis) derde partijen een 
referentieaanbod voorleggen voor de 
verlening van toegang tot kabelgoten;” 

Or. en

Motivering

Nieuwkomers moeten op eerlijke en niet-discriminerende wijze toegang tot de kabelgoten van 
exploitanten met aanmerkelijke macht op de markt krijgen. Zo wordt de mededinging op het 
gebied van infrastructuur en de overgang naar een volledig concurrerende markt bevorderd.

Amendement 655
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) toegang verschaffen aan verwante 
diensten zoals identiteit, locatie en 
presentie-informatiediensten.’

Schrappen

Or. de

Motivering

De toegang tot faciliteiten komt reeds aan de orde in artikel 12 van de kaderrichtlijn. Het is 
daarom overbodig dit nogmaals te noemen in artikel 12, lid 1, letter f. Bovendien is een 
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verdere uitbreiding van toegangsverplichtingen tot de identiteit, de locatie en de 
aanwezigheid van de gebruiker ongewenst, aangezien het hierbij niet gaat om economische 
knelpunten en derhalve tot nu toe met reden gevrijwaard is gebleven van voorafgaande 
regelgeving.

Amendement 656
Gianni De Michelis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 8 – letter b
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 12 – lid 1 – tweede alinea – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) toegang verschaffen aan verwante 
diensten zoals identiteit, locatie en 
presentie-informatiediensten.’

Schrappen

Or. en

Motivering

Een proportioneel voorafgaand beleid inzake nieuwe investeringen vereist een concentratie 
op regelgeving met betrekking tot relevante knelpunten, waarbij voorafgaande regelgeving 
moet worden vermeden waar commerciële overeenkomsten mogelijk zijn. Waar mededinging 
opkomt inzake opwaartse producten voor toegang (zoals kabelgoten) moet de uitbreiding van 
regelgeving tot neerwaarts niveau worden beoordeeld in het kader van het 
evenredigheidsbeginsel.

Amendement 657
Gabriele Albertini

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 8 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 12 – lid 1 – tweede alinea – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) In lid 1, tweede alinea, wordt het 
volgende punt toegevoegd:

“(j bis) factureringsdiensten door derden 
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en toegang tot 
abonneegegevensbestanden leveren aan 
aanbieders van 
telefooninlichtingendiensten.”

Or. en

Motivering

Telefooninlichtingendiensten zijn een cruciale dienst voor gebruikers met een handicap en 
oudere gebruikers en voor gebruikers in het algemeen. Factureringsdiensten door derden en 
toegang tot abonneegegevensbestanden zijn fundamentele voorzieningen die een 
telecommunicatie-exploitant die de toegang tot de eindgebruikers controleert, moet verlenen 
aan aanbieders van telefooninlichtingendiensten zodat de aanbieding van concurrerende 
telefooninlichtingendiensten gebeurt in overeenstemming met de mededingingsrichtlijn 
(artikel 5). Toegang tot abonneegegevensbestanden wordt specifiek behandeld in artikel 25.2 
van de universeledienstrichtlijn.

Amendement 658
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 8 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 12 – lid 1 – tweede alinea – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) In lid 1, tweede alinea, wordt het 
volgende punt toegevoegd:

“(j bis) factureringsdiensten door derden 
en toegang tot abonneegegevensbestanden 
leveren aan aanbieders van 
telefooninlichtingendiensten.”

Or. en

Motivering

Telefooninlichtingendiensten zijn een cruciale dienst voor gebruikers met een handicap en 
oudere gebruikers en voor gebruikers in het algemeen. Factureringsdiensten door derden en 
toegang tot abonneegegevensbestanden zijn fundamentele voorzieningen die een 
telecommunicatie-exploitant die de toegang tot de eindgebruikers controleert, moet verlenen 
aan aanbieders van telefooninlichtingendiensten zodat de aanbieding van concurrerende 
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telefooninlichtingendiensten gebeurt in overeenstemming met de mededingingsrichtlijn 
(artikel 5). Toegang tot abonneegegevensbestanden wordt specifiek behandeld in artikel 25.2 
van de universeledienstrichtlijn.

Amendement 659
Stefano Zappalà

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 8 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 12 – lid 1 – tweede alinea – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) In lid 1, tweede alinea, wordt het 
volgende punt toegevoegd:
“(j bis) factureringsdiensten door derden 
en toegang tot abonneegegevensbestanden 
leveren aan aanbieders van 
telefooninlichtingendiensten.”

Or. en

Motivering

Telefooninlichtingendiensten zijn een cruciale dienst voor gebruikers met een handicap en 
oudere gebruikers en voor gebruikers in het algemeen. Factureringsdiensten door derden en 
toegang tot abonneegegevensbestanden zijn fundamentele voorzieningen die een 
telecommunicatie-exploitant die de toegang tot de eindgebruikers controleert, moet verlenen 
aan aanbieders van telefooninlichtingendiensten zodat de aanbieding van concurrerende 
telefooninlichtingendiensten gebeurt in overeenstemming met de mededingingsrichtlijn 
(artikel 5). Toegang tot abonneegegevensbestanden wordt specifiek behandeld in artikel 25.2 
van de universeledienstrichtlijn. 

Amendement 660
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 8 – letter b ter (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 12 – lid 1 – tweede alinea – letter j ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) In lid 1, tweede alinea, wordt het 
volgende punt toegevoegd:
“(j ter) netwerkexploitanten stellen 
grensoverschrijdende interconnectie voor 
en bieden deze aan verzoekende 
exploitanten aan op redelijke en niet-
discriminerende voorwaarden, om zo een 
vermindering van het aantal 
internationale telefoongesprekken 
mogelijk te maken.”

Or. en

Motivering

Ongerechtvaardigde belemmeringen voor interoperabiliteit moeten worden verwijderd, ofwel 
door interconnectie of door roaming. Dergelijke belemmeringen hebben een rechtstreeks 
effect op de mededinging en daarmee op aanbiedingen voor consumenten.

Amendement 661
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 8 – letter b ter (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 12 – lid 1 – tweede alinea – letter j ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b quater) In lid 1, tweede alinea, wordt 
het volgende punt toegevoegd:
“(j quater) netwerkexploitanten stellen 
roaming voor en bieden dit aan 
verzoekende exploitanten aan op redelijke 
en niet-discriminerende voorwaarden.”

Or. en

Motivering

Ongerechtvaardigde belemmeringen voor interoperabiliteit moeten worden verwijderd, ofwel 
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door interconnectie of door roaming. Dergelijke belemmeringen hebben een rechtstreeks 
effect op de mededinging en daarmee op aanbiedingen voor consumenten.

Amendement 662
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) In lid 2 wordt het volgende punt -a 
ingevoegd:
“(-a) mits wholesale toegang op een laag 
niveau van toegevoegde waarde voldoende 
is om mededinging op de 
eindgebruikersmarkt te waarborgen, 
moeten geen toegangsverplichtingen 
worden opgelegd op een hoger niveau van 
toegevoegde waarde.”

Or. de

Motivering

De regelgeving mag niet leiden tot berscherming van bepaalde zakenmodellen; in plaats 
daarvan moet ze geconcentreerd zijn op economische knelpunten. Regelgeving moet, teneinde 
de verstoring van de markten te beperken, in beginsel in alle gevallen worden beperkt tot het 
laagste niveau van toegevoegde waarde.

Amendement 663
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b quinquies) lid 2, onder a), komt als 
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volgt te luiden:
“(a) de technische en economische 
levensvatbaarheid van het gebruik of de 
installatie van concurrerende faciliteiten, 
in het licht van het tempo van de
marktontwikkeling en de voordelen voor 
de consument, rekening houdend met de 
aard van het soort interconnectie en 
toegang; en in het bijzonder waar andere 
producten voor opwaartse toegang 
beschikbaar zijn, zoals kabelgoten, 
moeten geen verdere 
toegangsverplichtingen worden opgelegd 
voor een wholesale product neerwaarts 
van een dergelijk toegangsproduct.”

Or. de

Motivering

De regelgeving mag niet leiden tot berscherming van bepaalde zakenmodellen; in plaats 
daarvan moet ze geconcentreerd zijn op economische knelpunten. Regelgeving moet, teneinde 
de verstoring van de markten te beperken, in beginsel in alle gevallen worden beperkt tot het 
laagste niveau van toegevoegde waarde.

Amendement 664
Gianni De Michelis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b quinquies) punt 2, onder a), wordt 
vervangen door:
"(a) de technische en economische 
levensvatbaarheid van het gebruik of de 
installatie van concurrerende 
faciliteiten, in het licht van het tempo 
van de marktontwikkeling, rekening 
houdend met de aard van en het soort 
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interconnectie en toegang en in het 
bijzonder de beschikbaarheid van andere 
toegangsproducten op 
groothandelsniveau, zoals kabelgoten;"

Or. en

Motivering

Een evenredig ex ante beleid inzake nieuwe investeringen moet regulerende ingrepen richten 
op het belangrijkste knelpunt, en ex ante regulering vermijden wanneer er commerciële 
overeenstemming mogelijk is. Wanneer er sprake is van opkomende concurrentie op het 
niveau van de toeleveringstoegangsproducten (bijv. kabelgoten), moet de uitbreiding van de 
regulering van lagere niveaus getoetst worden aan het evenredigheidsbeginsel.

Amendement 665
Angelika Niebler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b septies) punt 2, onder c), wordt 
vervangen door:
"(c) de door de eigenaar van de faciliteit 
verrichte initiële investering, rekening 
houdend met de aan de investering 
verbonden risico's, met inbegrip van 
adequate risicodeling tussen die 
ondernemingen die toegang genieten tot 
de nieuwe faciliteiten;"

Or. en

Motivering

De investeringsrisico's moeten terdege in aanmerking worden genomen door de nationale 
regelgevers.
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Amendement 666
Werner Langen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b septies) punt 2, onder c), wordt 
vervangen door:
"(c) de door de eigenaar van de faciliteit 
verrichte initiële investering, rekening 
houdend met de aan de investering 
verbonden risico's, met inbegrip van 
adequate risicodeling tussen die 
ondernemingen die toegang genieten tot 
de nieuwe faciliteiten;"

Or. en

Motivering

Het is noodzakelijk en nuttig dat de nationale regelgevers terdege rekening houden met de 
investeringsrisico's.

Amendement 667
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b nonies) lid 2, punt d), wordt vervangen
door:
"(d) de noodzaak om op lange termijn 
de concurrentie in stand te houden, in 
het bijzonder concurrentie op het niveau 
van de infrastructuur;"
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Or. de

Motivering

Regulering moet niet bepaalde bedrijfsmodellen in bescherming nemen; deze moet juist 
geconcentreerd zijn op economische bottlenecks. Om de marktverstoring ten gevolge van 
regulering zo gering mogelijk te houden, moet deze in alle gevallen en principieel tot het 
niveau met de laagste toegevoegde waarde worden beperkt.

Amendement 668
Gianni De Michelis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b nonies) lid 2, punt d), wordt vervangen 
door:
"(d) de noodzaak om op lange termijn 
de concurrentie in stand te houden, in 
het bijzonder concurrentie op het niveau 
van de infrastructuur;"

Or. en

Motivering

Een evenredig ex ante beleid inzake nieuwe investeringen moet regulerende ingrepen richten 
op het belangrijkste knelpunt, en ex ante regulering vermijden wanneer er commerciële 
overeenstemming mogelijk is. Wanneer er sprake is van opkomende concurrentie op het 
niveau van de toeleveringstoegangsproducten (bijv. kabelgoten), moet de uitbreiding van de 
regulering van lagere niveaus getoetst worden aan het evenredigheidsbeginsel.

Amendement 669
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 8 – letter c
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 12 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

‘3. Als een exploitant in overeenstemming 
met de bepalingen van dit artikel de 
verplichting wordt opgelegd toegang te 
verlenen, kunnen de nationale 
regelgevende instanties conform de 
Gemeenschapswetgeving technische of 
operationele voorwaarden opleggen aan de 
aanbieder en/of de gebruikers van die 
toegang, wanneer dat nodig is om de 
normale werking van het netwerk te 
garanderen. Verplichtingen om specifieke 
technische normen of specificaties te 
volgen moeten in overeenstemming zijn 
met de overeenkomstig artikel 17, 1id 1, 
van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) 
vastgestelde normen en specificaties’

‘3. Als een exploitant in overeenstemming 
met de bepalingen van dit artikel de 
verplichting wordt opgelegd toegang te 
verlenen, kunnen de nationale 
regelgevende instanties conform de 
Gemeenschapswetgeving technische of 
operationele voorwaarden opleggen aan de 
aanbieder en/of de gebruikers van die 
toegang, wanneer dat nodig is om de 
normale werking van het netwerk te 
garanderen. Verplichtingen om specifieke 
technische normen of specificaties te 
volgen moeten in overeenstemming zijn 
met de overeenkomstig artikel 17 van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) 
vastgestelde normen en specificaties’

Or. es

Motivering

Het doel is om NRI's de bevoegdheid te geven andere technische specificaties vast te leggen 
naast de specificaties van de lijst van technische normen die gepubliceerd wordt in het 
Publicatieblad.

Amendement 670
Alexander Alvaro

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Het volgende artikel 12 bis wordt 
ingevoegd:

"Artikel 12 bis
1. De nationale regelgevende instanties 
leggen, in overeenstemming met de 
bepalingen van artikel 8, de ondernemers 
die zijn aangewezen als ondernemer met 
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aanzienlijke marktmacht in de markt voor 
toegang tot het openbare telefoonnet 
vanuit een vaste locatie de verplichting op 
alle onderling verbonden bedrijven die 
openbare telefoondiensten aanbieden 
toegang te bieden tot diensten via welke de 
eindgebruiker
(a) door middel van carrierkeuze per 
oproep, door het kiezen van een 
carriernummer, of
(b) door middel van carriervoorkeuze, 
door de vaste instelling van een 
carriernummer,
kan worden doorverbonden met de 
onderling verbonden aanbieder.
Met carriervoorkeuze bestaat de 
mogelijkheid voorgeselecteerde nummers 
door het kiezen van een carriernummer 
uit te schakelen.
De nationale regelgevende instanties 
zorgen ervoor dat de tarieven voor 
toegang en interconnectie in samenhang 
met de verlening van de in lid 1 genoemde 
faciliteiten worden vastgesteld op basis 
van de kosten, en dat eventuele directe 
kosten voor abonnees hen niet ervan 
weerhouden deze faciliteiten te 
gebruiken."

Or. de

Motivering

Indien in de praktijk carrierkeuze en -voorkeuze juridisch niet verplicht zou worden gemaakt, 
zelfs maar voor tijdelijk, zou dit een onherstelbaar concurrentienadeel met zich meebrengen, 
dat gepaard zou gaan met een belangrijke vermindering van infrastructurele investering van 
de concurrent.
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Amendement 671
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 8 ter (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 ter) Artikel 13, lid 1, komt als volgt te 
luiden:
"1. Een nationale regelgevende instantie 
mag, overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 8, verplichtingen opleggen met 
betrekking tot kostendekking en 
prijsregulering, met inbegrip van 
verplichtingen voor kostenoriëntatie van 
prijzen en verplichtingen betreffende 
kostentoerekeningssystemen, voor de 
levering van specifieke soorten 
interconnecties en/of toegang, in situaties 
waar uit een marktanalyse blijkt dat een 
gebrek aan effectieve concurrentie 
betekent dat de exploitant in kwestie 
prijzen op een buitensporig hoog niveau 
kan houden, of een prijsklem kan 
toepassen, ten nadele van 
eindgebruikers. Nationale regelgevende 
instanties moeten rekening houden met 
de investering die door de exploitant is 
gedaan en moeten hem een redelijk 
rendement op zijn ingebrachte kapitaal 
toestaan, rekening houdend met de 
risico’s die hieruit voortvloeien en de 
noodzaak dat de investeringsrisico's gelijk 
worden gedeeld tussen de 
marktdeelnemers."

Or. en

Motivering

Regulering van de toegangsnetwerken van de volgende generatie moet rekening houden met 
de belangrijke risico's die inherent zijn aan investeringen. Het gaat hier voornamelijk om niet 
terug te winnen investeringen ('sunk investment') die bij mislukking van de onderneming 
volledig verloren gaan. De regelgeving moet daarom gewijzigd worden om een redelijke 
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risicodeling te bewerkstelligen tussen de investeerder en de toegangzoeker, aangezien anders 
de investeerder de enige zou zijn die het investeringsrisico volledig moet dragen terwijl derde 
partijen zonder enig risico toegang zouden hebben tot het nieuwe netwerk.

Amendement 672
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 8 ter (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  (8 ter) Artikel 13, lid 1, komt als volgt te 
luiden:
"1. Een nationale regelgevende instantie 
mag, overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 8, verplichtingen opleggen met 
betrekking tot kostendekking en 
prijsregulering, met inbegrip van 
verplichtingen voor kostenoriëntatie van 
prijzen en verplichtingen betreffende 
kostentoerekeningssystemen, voor de 
levering van specifieke soorten 
interconnecties en/of toegang, in situaties 
waar uit een marktanalyse blijkt dat een 
gebrek aan effectieve concurrentie 
betekent dat de exploitant in kwestie 
prijzen op een buitensporig hoog niveau 
kan houden, of een prijsklem kan 
toepassen, ten nadele van 
eindgebruikers. Nationale regelgevende 
instanties moeten rekening houden met 
de investering die door de exploitant is 
gedaan en moeten hem een redelijk 
rendement op zijn ingebrachte kapitaal 
toestaan, rekening houdend met de 
risico’s die hieruit voortvloeien en de 
noodzaak dat de investeringsrisico's gelijk 
worden gedeeld tussen de 
marktdeelnemers."

Or. de
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Motivering

Regulering van de toegangsnetwerken van de volgende generatie moet rekening houden met 
de grote investeringsrisico's. De huidige regelgeving moet derhalve in die zin worden 
gewijzigd en in het bijzonder mechanismen inhouden die zorgen voor een redelijke 
risicodeling tussen investeerder en toegangzoeker.

Amendement 673
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 quater) Aan artikel 13 wordt het 
volgende lid 3 toegevoegd:
"1 bis. Wanneer er geen vrijwillige 
commerciële overeenkomst kan worden 
gesloten en wanneer er om economische 
redenen geen infrastructurele 
concurrentie mogelijk is, mag een 
nationale regelgevende instantie de 
toegang tot toegangsnetwerken van de 
volgende generatie reguleren, mits 
gewaarborgd is dat toegangszoekers een 
redelijk deel van de risico's van de 
investeerder dragen. 
Risicodelingscontracten kunnen voorzien 
in een voorafgaande betaling ter dekking 
van de risicopremie voor een bepaald 
aantal toegangen in bepaalde regio's of 
kunnen de vorm aannemen van 
langetermijntoegangscontracten met 
minimumhoeveelheden voor welbepaalde 
periodes. Kortetermijncontracten zonder 
minimale hoeveelheden voorzien in een 
premie die het investeringsrisico van de 
investeerder dekt, op voorwaarde dat het 
volledige investeringsrisico door de 
investeerder wordt gedragen. 
Prijscontrole met betrekking tot deze 
langetermijn- en kortetermijncontracten 
wordt uitgevoerd in overeenstemming met 
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artikel 13, lid 6 van deze richtlijn. 
Langetermijntoegangscontracten lopen 
even lang als de periode van afschrijving 
van de investeringskosten in nieuwe 
markten.

Or. de

Motivering

Regulering van de toegangsnetwerken van de volgende generatie moet rekening houden met 
de grote investeringsrisico's. De huidige regelgeving moet derhalve in die zin worden 
gewijzigd en in het bijzonder mechanismen inhouden die zorgen voor een redelijke 
risicodeling tussen investeerder en toegangzoeker.

Amendement 674
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 quater) Aan artikel 13 wordt het 
volgende lid  toegevoegd:
"1 bis. Wanneer er geen vrijwillige 
commerciële overeenkomst kan worden 
gesloten, mag een nationale regelgevende 
instantie de toegang tot 
toegangsnetwerken van de volgende 
generatie reguleren, waarbij ervoor wordt 
gezorgd dat toegangszoekers een redelijk 
deel van de risico's van de investerende 
exploitant dragen. 
Risicodelingscontracten kunnen voorzien 
in een voorafgaande betaling ter dekking 
van de risicopremie voor een bepaald 
aantal toegangen in bepaalde regio's of 
kunnen de vorm aannemen van 
langetermijntoegangscontracten met 
minimumhoeveelheden voor welbepaalde 
periodes. Kortetermijncontracten zonder 
minimale hoeveelheden voorzien in een 
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premie die het investeringsrisico van de 
investeerder dekt, op voorwaarde dat het 
volledige investeringsrisico door de 
investeerder wordt gedragen. 
Langetermijntoegangscontracten lopen 
even lang als de periode van afschrijving 
van de investeringskosten in nieuwe 
markten.

Or. en

Motivering

Regulering van de toegangsnetwerken van de volgende generatie moet rekening houden met 
de belangrijke risico's die inherent zijn aan investeringen. Het gaat hier voornamelijk om niet 
terug te winnen investeringen ('sunk investment') die bij mislukking van de onderneming 
volledig verloren gaan. De regelgeving moet daarom gewijzigd worden om een redelijke 
risicodeling te bewerkstelligen tussen de investeerder en de toegangzoeker, aangezien anders 
de investeerder de enige zou zijn die het investeringsrisico volledig moet dragen terwijl derde 
partijen zonder enig risico toegang zouden hebben tot het nieuwe netwerk.

Amendement 675
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 quater) Aan artikel 13 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"1 bis. Om investeringen in nieuwe 
hogesnelheidsnetten te bevorderen moet 
er bij de vaststelling van de 
toegangstarieven voor worden gezorgd dat 
het bedrijf dat de toegang geeft een 
opbrengst ontvangt die ten minste 
overeenkomt met de kapitaalkosten van de 
investering en het risico dat eigen is aan 
die investering.

Or. en
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Motivering

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

Amendement 676
Angelika Niebler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  (8 quater) Aan artikel 13 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"1 bis. Om investeringen in nieuwe 
hogesnelheidsnetten te bevorderen moet 
er bij de vaststelling van de 
toegangstarieven voor worden gezorgd dat 
het bedrijf dat de toegang geeft een 
opbrengst ontvangt die ten minste 
overeenkomt met de kapitaalkosten van de 
investering en het risico dat eigen is aan 
die investering.

Or. en

Motivering

Het is essentieel dat de komende jaren voldoende prikkels worden gegeven voor investeringen 
in nieuwe hogesnelheidsnetten die de innovatie in inhoudrijke internetdiensten ondersteunen.
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Amendement 677
Erika Mann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 quater) Aan artikel 13 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"1 bis. Bij regulering van de toegang tot 
toegangsnetwerken van de volgende 
generatie, zorgt de nationale regelgevende 
instantie ervoor dat toegangszoekers een 
redelijk deel van de risico's van de 
investerende exploitant dragen. 
Risicodelingscontracten kunnen voorzien 
in een voorafgaande betaling ter dekking 
van de risicopremie voor een bepaald 
aantal toegangen in bepaalde regio's of 
kunnen de vorm aannemen van 
langetermijntoegangscontracten met 
minimumhoeveelheden voor welbepaalde 
periodes. Kortetermijncontracten zonder 
minimale hoeveelheden voorzien in een 
premie die het investeringsrisico van de 
investeerder dekt, op voorwaarde dat het 
volledige investeringsrisico door de 
investeerder wordt gedragen. De
toegangstarieven voor deze langetermijn-
en kortetermijntoegangscontracten 
kunnen worden gereguleerd in 
overeenstemming met lid 4 bis. 
Langetermijntoegangscontracten lopen 
even lang als de periode van afschrijving 
van de investeringskosten in nieuwe 
markten.

Or. en

Motivering

Artikel 13, lid 1 bis (samen met lid 4 bis) introduceert een model waarin onderscheid wordt 
gemaakt tussen contracten met risicodeling en kortetermijncontracten met een risicopremie.
Dit stoelt op het idee om investeringsstimulansen te combineren met toegangsopties voor 
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toegangszoekers, zodat deze exploitanten kunnen kiezen voor het meest geëigende soort 
toegang dat past in hun bedrijfsmodel. De nieuwe toegangsregeling zorgt voor stabiliteit en 
voorspelbaarheid voor de investeerders en flexibiliteit voor de toegangszoekers.

Amendement 678
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 8 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 quinquies) Aan artikel 13 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"1ter. Als een nationale regelgevende 
instantie de toegang tot 
toegangsnetwerken van de nieuwe 
generatie reguleert, kan zij 
toegangzoekers verplichten een redelijk 
deel te dragen van het risico dat de 
investerende operator neemt. 
Risicodelingscontracten kunnen voorzien 
in een voorafgaande betaling ter dekking 
van de risicopremie voor een bepaald 
aantal toegangen in bepaalde regio's of de 
vorm aannemen van 
langetermijntoegangscontracten met 
minimumhoeveelheden voor welbepaalde 
periodes."

Or. en

Motivering

De regulering van toegangsnetwerken van de nieuwe generatie kan rekening houden met het 
risico dat verbonden is aan het besluit om te investeren. Het risico kan worden gedeeld door 
toegang mogelijk te maken op grond van een voorafgaande betaling of van 
langetermijntoegangscontracten met minimale aankoophoeveelheden. Kortetermijncontracten 
zonder minimale hoeveelheden kunnen voorzien in een premie die het investeringsrisico van 
de investeerder dekt, op voorwaarde dat het volledige investeringsrisico door de investeerder 
wordt gedragen. Langetermijntoegangscontracten kunnen even lang lopen als de periode van 
afschrijving van de investeringskosten in nieuwe markten.
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Amendement 679
Erika Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 8 sexies (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 sexies) Aan artikel 13 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"4 bis. De nationale regelgevende 
instanties zorgen ervoor dat de 
toegangsprijzen voor 
langetermijncontracten met risicodeling 
zijn afgestemd op de oplopende 
langetermijnkosten van een efficiënte 
exploitant, rekening houdend met de 
berekende graad van penetratie door de 
exploitant van nieuwe markten en het feit 
dat toegangsprijzen voor 
kortetermijncontracten een risicopremie 
inhouden.  Deze risicopremies worden 
geleidelijk afgeschaft met de toenemende 
marktpenetratie van nieuwe toegang. 
Onderzoek naar 'margin squeeze' wordt 
niet toegepast op Kortetermijncontracten 
waarbij een risicopremie wordt geheven.

Or. en

Motivering

Lid 4 bis maakt een onderscheid tussen toegangsprijzen voor contracten met kostendeling en 
kortetermijncontracten. Onderzoek naar 'margin squeeze' wordt toegepast op contracten met 
risicodeling; dit is niet het geval van Kortetermijncontracten, want anders zou de investeerde 
de noodzakelijke flexibiliteit verliezen om penetratieprijzen te hanteren. Penetration prices 
have to reflect the learning process of how new products are accepted; any regulation which 
would not allow flexibility in penetration prices would be counterproductive.
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Amendement 680
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 8 sexies (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 sexies) Aan artikel 13 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"4 bis. In geval van regulering van de 
toegangsprijs stellen de nationale 
regelgevende instanties de aangewezen 
exploitanten in staat bij hun prijsstelling 
rekening te houden met de kosten boven 
de oplopende langetermijnkosten van een 
efficiënte exploitant, mits deze kosten 
wettelijk zijn vastgelegd of voldoende 
worden aangetoond. Deze kosten houden 
de kosten in die gemaakt moeten worden 
om een bestaand netwerk samen met een 
toegangsnetwerk van de nieuwe generatie 
te exploiteren wanneer dit bevorderlijk is 
voor duurzame concurrentie of de 
voordelen voor de consument ten goede 
komt."

Or. de

Motivering

Regulering van de toegangsnetwerken van de volgende generatie moet rekening houden met 
de grote investeringsrisico's. De huidige regelgeving moet derhalve in die zin worden 
gewijzigd en in het bijzonder mechanismen inhouden die zorgen voor een redelijke 
risicodeling tussen investeerder en toegangzoeker.

Amendement 681
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 8 septies (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 – lid 4 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 septies) Aan artikel 13 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"4 ter. De nationale regelgevende 
instanties zorgen ervoor dat de 
toegangsprijzen voor 
langetermijncontracten met risicodeling 
zijn afgestemd op de oplopende 
langetermijnkosten van een efficiënte 
exploitant, rekening houdend met de 
berekende graad van penetratie door de 
exploitant van nieuwe markten en het feit 
dat toegangsprijzen voor 
kortetermijncontracten een risicopremie 
inhouden.  Deze risicopremies worden 
geleidelijk afgeschaft met de toenemende 
penetratie van nieuwe markten, 
bijvoorbeeld toenemende penetratie met 
aansluitingen van de volgende generatie. 
Voor deze periode mogen 
groothandelsprijzen worden gehanteerd 
op basis van de tarieven voor de 
eindgebruiker.

Or. de

Motivering

Regulering van de toegangsnetwerken van de volgende generatie moet rekening houden met 
de grote investeringsrisico's. De huidige regelgeving moet derhalve in die zin worden 
gewijzigd en in het bijzonder mechanismen inhouden die zorgen voor een redelijke 
risicodeling tussen investeerder en toegangzoeker.

Amendement 682
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 9
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 bis
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis Schrappen
Functionele scheiding

1. Een nationale regelgevende instantie 
kan in overeenstemming met de 
bepalingen van artikel 8, lid 3, en met 
name de tweede alinea, een verplichting 
opleggen aan verticaal geïntegreerde 
ondernemingen om activiteiten die 
verband houden met het aanbieden van 
toegangsproducten op 
groothandelsniveau in een onafhankelijke
bedrijfseenheid te plaatsen.
Die bedrijfseenheid moet 
toegangsproducten en diensten leveren 
aan alle ondernemingen met inbegrip van 
andere bedrijfseenheden binnen de 
moedermaatschappij, binnen de dezelfde 
tijdspanne, en tegen dezelfde 
voorwaarden, met inbegrip van de prijs en 
diensten en door middel van dezelfde 
systemen en processen.
2. Wanneer een nationale regelgevende 
instantie voornemens is functionele 
scheiding verplicht te stellen, dient het 
hiertoe een verzoek in te dienen bij de 
Commissie met:
(a) bewijs dat het opleggen van passende 
verplichtingen van de in de artikelen 9 tot 
en met 13 beschreven verplichtingen met 
het oog op doelmatige concurrentie naar 
aanleiding van een gecoördineerde 
analyse van de relevante markten in 
overeenstemming met de in artikel 16 van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) 
uiteengezette analyseprocedure, heeft 
gefaald en ook niet na langere tijd zou 
kunnen leiden tot doelmatige 
mededinging en dat er belangrijke en 
aanhoudende 
mededingingsproblemen/markttekortkomi
ngen zijn vastgesteld in verschillende van 
deze markten;
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(b) een analyse van de verwachte impact 
op de regelgevende instantie, de 
onderneming en op de stimuli om in haar 
netwerk te investeren, op andere 
belanghebbenden, met name de verwachte 
impact op de mededinging op het gebied 
van infrastructuur en eventuele gevolgen 
voor de consument.
(c) een ontwerp van de voorgestelde 
maatregelen.
3. De ontwerp-adviezen omvatten de 
volgende elementen:
(a) de exacte aard en het niveau van 
scheiding, waarbij met name de 
rechtsstatus van de afzonderlijke 
bedrijfseenheid wordt vermeld;
(b) de identificatie van de activa van de 
afzonderlijke bedrijfseenheid en de 
producten of diensten die door deze 
eenheid moeten worden geleverd;
(c) de bestuursregelingen om te zorgen 
voor de onafhankelijkheid van het 
personeel dat in dienst is bij de 
afzonderlijke bedrijfseenheid, en de 
dienovereenkomstige stimulerende 
structuur;
(d) voorschriften om te zorgen voor 
naleving van de wetgeving;
(e) voorschriften om te zorgen voor
transparantie van de operationele 
procedures, met name naar de 
belanghebbenden toe;
(f) een toezichtprogramma om te zorgen 
voor naleving, met inbegrip van de 
publicatie van een jaarverslag.
4. Naar aanleiding van het besluit van de 
Commissie inzake de ontwerp-
maatregelen die moet worden genomen in 
overeenstemming met artikel 8, lid 3, 
voert de nationale regelgevende instantie 
een gecoördineerde analyse uit van de 
verschillende markten die verbonden zijn 
aan het toegangsnetwerk overeenkomstig 
de in artikel 16 van Richtlijn 2002/21/EG 
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(Kaderrichtlijn) beschreven procedure. 
Op basis van dit onderzoek moet de 
nationale regelgevende instantie, 
overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) 
verplichtingen opleggen, handhaven, 
wijzigen of intrekken.
5. Een onderneming die functionele 
scheiding kreeg opgelegd kan worden 
onderworpen aan alle in de artikelen 9 tot 
en met 13 vermelde verplichtingen op elke 
specifieke markt wanneer is vastgesteld 
dat het een onderneming betreft met 
aanmerkelijke marktmacht 
overeenkomstig artikel 16 van Richtlijn 
2002/21/EG (Kaderrichtlijn), of andere 
verplichtingen die op grond van lid 3 van 
artikel 8 door de Commissie zijn 
goedgekeurd.

Or. en

Amendement 683
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 9
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis Schrappen
Functionele scheiding

1. Een nationale regelgevende instantie 
kan in overeenstemming met de 
bepalingen van artikel 8, lid 3, en met 
name de tweede alinea, een verplichting 
opleggen aan verticaal geïntegreerde 
ondernemingen om activiteiten die 
verband houden met het aanbieden van 
toegangsproducten op 
groothandelsniveau in een onafhankelijke 
bedrijfseenheid te plaatsen.
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Die bedrijfseenheid moet 
toegangsproducten en diensten leveren 
aan alle ondernemingen met inbegrip van 
andere bedrijfseenheden binnen de 
moedermaatschappij, binnen de dezelfde 
tijdspanne, en tegen dezelfde 
voorwaarden, met inbegrip van de prijs en 
diensten en door middel van dezelfde 
systemen en processen.
2. Wanneer een nationale regelgevende 
instantie voornemens is functionele 
scheiding verplicht te stellen, dient het 
hiertoe een verzoek in te dienen bij de 
Commissie met:
(a) bewijs dat het opleggen van passende 
verplichtingen van de in de artikelen 9 tot 
en met 13 beschreven verplichtingen met 
het oog op doelmatige concurrentie naar 
aanleiding van een gecoördineerde 
analyse van de relevante markten in 
overeenstemming met de in artikel 16 van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) 
uiteengezette analyseprocedure, heeft 
gefaald en ook niet na langere tijd zou 
kunnen leiden tot doelmatige 
mededinging en dat er belangrijke en 
aanhoudende 
mededingingsproblemen/markttekortkomi
ngen zijn vastgesteld in verschillende van 
deze markten;
(b) een analyse van de verwachte impact 
op de regelgevende instantie, de 
onderneming en op de stimuli om in haar 
netwerk te investeren, op andere 
belanghebbenden, met name de verwachte 
impact op de mededinging op het gebied 
van infrastructuur en eventuele gevolgen 
voor de consument.
(c) een ontwerp van de voorgestelde 
maatregelen.
3. De ontwerp-adviezen omvatten de 
volgende elementen:
(a) de exacte aard en het niveau van 
scheiding, waarbij met name de 
rechtsstatus van de afzonderlijke 
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bedrijfseenheid wordt vermeld;
(b) de identificatie van de activa van de 
afzonderlijke bedrijfseenheid en de 
producten of diensten die door deze 
eenheid moeten worden geleverd;
(c) de bestuursregelingen om te zorgen 
voor de onafhankelijkheid van het 
personeel dat in dienst is bij de 
afzonderlijke bedrijfseenheid, en de 
dienovereenkomstige stimulerende 
structuur;
(d) voorschriften om te zorgen voor 
naleving van de wetgeving;
(e) voorschriften om te zorgen voor 
transparantie van de operationele 
procedures, met name naar de 
belanghebbenden toe;
(f) een toezichtprogramma om te zorgen 
voor naleving, met inbegrip van de 
publicatie van een jaarverslag.
4. Naar aanleiding van het besluit van de 
Commissie inzake de ontwerp-
maatregelen die moet worden genomen in 
overeenstemming met artikel 8, lid 3, 
voert de nationale regelgevende instantie 
een gecoördineerde analyse uit van de 
verschillende markten die verbonden zijn 
aan het toegangsnetwerk overeenkomstig 
de in artikel 16 van Richtlijn 2002/21/EG 
(Kaderrichtlijn) beschreven procedure. 
Op basis van dit onderzoek moet de 
nationale regelgevende instantie, 
overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) 
verplichtingen opleggen, handhaven, 
wijzigen of intrekken.
5. Een onderneming die functionele 
scheiding kreeg opgelegd kan worden 
onderworpen aan alle in de artikelen 9 tot 
en met 13 vermelde verplichtingen op elke 
specifieke markt wanneer is vastgesteld 
dat het een onderneming betreft met 
aanmerkelijke marktmacht 
overeenkomstig artikel 16 van Richtlijn 
2002/21/EG (Kaderrichtlijn), of andere 
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verplichtingen die op grond van lid 3 van 
artikel 8 door de Commissie zijn 
goedgekeurd.

Or. de

Motivering

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

Amendement 684
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 9
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis Schrappen
Functionele scheiding

1. Een nationale regelgevende instantie 
kan in overeenstemming met de 
bepalingen van artikel 8, lid 3, en met 
name de tweede alinea, een verplichting 
opleggen aan verticaal geïntegreerde 
ondernemingen om activiteiten die 
verband houden met het aanbieden van 
toegangsproducten op 
groothandelsniveau in een onafhankelijke 
bedrijfseenheid te plaatsen.
Die bedrijfseenheid moet 
toegangsproducten en diensten leveren 
aan alle ondernemingen met inbegrip van 
andere bedrijfseenheden binnen de 
moedermaatschappij, binnen de dezelfde 
tijdspanne, en tegen dezelfde 
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voorwaarden, met inbegrip van de prijs en 
diensten en door middel van dezelfde 
systemen en processen.
2. Wanneer een nationale regelgevende 
instantie voornemens is functionele 
scheiding verplicht te stellen, dient het 
hiertoe een verzoek in te dienen bij de 
Commissie met:
(a) bewijs dat het opleggen van passende 
verplichtingen van de in de artikelen 9 tot 
en met -13 beschreven verplichtingen met 
het oog op doelmatige concurrentie naar 
aanleiding van een gecoördineerde analyse 
van de relevante markten in 
overeenstemming met de in artikel 16 van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) 
uiteengezette analyseprocedure, heeft 
gefaald en ook niet na langere tijd zou 
kunnen leiden tot doelmatige mededinging 
en dat er belangrijke en aanhoudende 
mededingingsproblemen/markttekortkomin
gen zijn vastgesteld in verschillende van 
deze markten;
(b) een analyse van de verwachte impact 
op de regelgevende instantie, de 
onderneming en op de stimuli om in haar 
netwerk te investeren, op andere 
belanghebbenden, met name de verwachte 
impact op de mededinging op het gebied 
van infrastructuur en eventuele gevolgen 
voor de consument.
(c) een ontwerp van de voorgestelde 
maatregelen.
3. De ontwerp-adviezen omvatten de 
volgende elementen:
(a) de exacte aard en het niveau van 
scheiding, waarbij met name de 
rechtsstatus van de afzonderlijke 
bedrijfseenheid wordt vermeld;
(b) de identificatie van de activa van de 
afzonderlijke bedrijfseenheid en de 
producten of diensten die door deze 
eenheid moeten worden geleverd;
(c) de bestuursregelingen om te zorgen 
voor de onafhankelijkheid van het 
personeel dat in dienst is bij de 
afzonderlijke bedrijfseenheid, en de 
dienovereenkomstige stimulerende 
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structuur;
(d) voorschriften om te zorgen voor 
naleving van de wetgeving;
(e) voorschriften om te zorgen voor 
transparantie van de operationele 
procedures, met name naar de 
belanghebbenden toe;
(f) een toezichtprogramma om te zorgen 
voor naleving, met inbegrip van de 
publicatie van een jaarverslag.
4. Naar aanleiding van het besluit van de 
Commissie inzake de ontwerp-
maatregelen die moet worden genomen in 
overeenstemming met artikel 8, lid 3, 
voert de nationale regelgevende instantie 
een gecoördineerde analyse uit van de 
verschillende markten die verbonden zijn 
aan het toegangsnetwerk overeenkomstig 
de in artikel 16 van Richtlijn 2002/21/EG 
(Kaderrichtlijn) beschreven procedure. 
Op basis van dit onderzoek moet de 
nationale regelgevende instantie, 
overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) 
verplichtingen opleggen, handhaven, 
wijzigen of intrekken.
5. Een onderneming die functionele 
scheiding kreeg opgelegd kan worden 
onderworpen aan alle in de artikelen 9 tot 
en met 13 vermelde verplichtingen op elke 
specifieke markt wanneer is vastgesteld 
dat het een onderneming betreft met 
aanmerkelijke marktmacht 
overeenkomstig artikel 16 van Richtlijn 
2002/21/EG (Kaderrichtlijn), of andere 
verplichtingen die op grond van lid 3 van 
artikel 8 door de Commissie zijn 
goedgekeurd.

Or. es

Motivering

Het artikel is overbodig omdat het bestaande kader reeds een voldoende rechtsgrondslag 
biedt voor NRI's om een functionele scheiding op te leggen (artikel 8, lid 3 van de 
toegangsrichtlijn). Deze optie valt eveneens onder de bestaande mededingingswetgeving.
Vanuit praktisch oogpunt tenslotte kan, aangezien de mogelijkheid reeds bestaat, opneming in 
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de richtlijn van artikel 13 bis een verkeerd signaal afgeven aan de sector op een moment dat 
netwerken van de nieuwe generatie opgezet moeten worden en dus investeringen gedaan 
moeten worden om dit te realiseren.

Amendement 685
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 9
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis Schrappen
Functionele scheiding

1. Een nationale regelgevende instantie 
kan in overeenstemming met de 
bepalingen van artikel 8, lid 3, en met 
name de tweede alinea, een verplichting 
opleggen aan verticaal geïntegreerde 
ondernemingen om activiteiten die 
verband houden met het aanbieden van 
toegangsproducten op 
groothandelsniveau in een onafhankelijke 
bedrijfseenheid te plaatsen.
Die bedrijfseenheid moet 
toegangsproducten en diensten leveren 
aan alle ondernemingen met inbegrip van 
andere bedrijfseenheden binnen de 
moedermaatschappij, binnen de dezelfde 
tijdspanne, en tegen dezelfde 
voorwaarden, met inbegrip van de prijs en 
diensten en door middel van dezelfde 
systemen en processen.
2. Wanneer een nationale regelgevende 
instantie voornemens is functionele 
scheiding verplicht te stellen, dient het 
hiertoe een verzoek in te dienen bij de 
Commissie met:
(a) bewijs dat het opleggen van passende 
verplichtingen van de in de artikelen 9 tot 
en met 13 beschreven verplichtingen met 
het oog op doelmatige concurrentie naar 
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aanleiding van een gecoördineerde 
analyse van de relevante markten in 
overeenstemming met de in artikel 16 van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) 
uiteengezette analyseprocedure, heeft 
gefaald en ook niet na langere tijd zou 
kunnen leiden tot doelmatige 
mededinging en dat er belangrijke en 
aanhoudende 
mededingingsproblemen/markttekortkomi
ngen zijn vastgesteld in verschillende van 
deze markten;
(b) een analyse van de verwachte impact 
op de regelgevende instantie, de 
onderneming en op de stimuli om in haar 
netwerk te investeren, op andere 
belanghebbenden, met name de verwachte 
impact op de mededinging op het gebied 
van infrastructuur en eventuele gevolgen 
voor de consument.
(c) een ontwerp van de voorgestelde 
maatregelen.
3. De ontwerp-adviezen omvatten de 
volgende elementen:
(a) de exacte aard en het niveau van 
scheiding, waarbij met name de 
rechtsstatus van de afzonderlijke 
bedrijfseenheid wordt vermeld;
(b) de identificatie van de activa van de 
afzonderlijke bedrijfseenheid en de 
producten of diensten die door deze 
eenheid moeten worden geleverd;
(c) de bestuursregelingen om te zorgen 
voor de onafhankelijkheid van het 
personeel dat in dienst is bij de 
afzonderlijke bedrijfseenheid, en de 
dienovereenkomstige stimulerende 
structuur;
(d) voorschriften om te zorgen voor 
naleving van de wetgeving;
(e) voorschriften om te zorgen voor 
transparantie van de operationele 
procedures, met name naar de 
belanghebbenden toe;
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(f) een toezichtprogramma om te zorgen 
voor naleving, met inbegrip van de 
publicatie van een jaarverslag.
4. Naar aanleiding van het besluit van de 
Commissie inzake de ontwerp-
maatregelen die moet worden genomen in 
overeenstemming met artikel 8, lid 3, 
voert de nationale regelgevende instantie 
een gecoördineerde analyse uit van de 
verschillende markten die verbonden zijn 
aan het toegangsnetwerk overeenkomstig 
de in artikel 16 van Richtlijn 2002/21/EG 
(Kaderrichtlijn) beschreven procedure. 
Op basis van dit onderzoek moet de 
nationale regelgevende instantie, 
overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) 
verplichtingen opleggen, handhaven, 
wijzigen of intrekken.
5. Een onderneming die functionele 
scheiding kreeg opgelegd kan worden 
onderworpen aan alle in de artikelen 9 tot 
en met 13 vermelde verplichtingen op elke 
specifieke markt wanneer is vastgesteld 
dat het een onderneming betreft met 
aanmerkelijke marktmacht 
overeenkomstig artikel 16 van Richtlijn 
2002/21/EG (Kaderrichtlijn), of andere 
verplichtingen die op grond van lid 3 van 
artikel 8 door de Commissie zijn 
goedgekeurd.

Or. de

Motivering

De functionele scheiding van verticaal geïntegreerde telecommunicatieondernemingen is een 
verregaande en disproportionele ingreep in de rechten van bedrijven. Een zo drastisch 
instrument om mededinging te garanderen zou alleen nodig zijn, als de regulering van de 
toegangsmarkten had gefaald of het risico liep te falen. In werkelijkheid is zelfs de Commissie 
er niet in geslaagd dit falen vast te stellen. Integendeel, de bestaande regelingen garanderen 
voldoende toegang voor concurrenten tot de infrastructuur van een netwerkexploitant met 
aanmerkelijke macht op de markt. Daarom moet het voorstel van de Commissie worden 
verworpen.
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Amendement 686
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 9
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis Schrappen
Functionele scheiding

1. Een nationale regelgevende instantie 
kan in overeenstemming met de 
bepalingen van artikel 8, lid 3, en met 
name de tweede alinea, een verplichting 
opleggen aan verticaal geïntegreerde 
ondernemingen om activiteiten die 
verband houden met het aanbieden van 
toegangsproducten op 
groothandelsniveau in een onafhankelijke 
bedrijfseenheid te plaatsen.

Die bedrijfseenheid moet 
toegangsproducten en diensten leveren 
aan alle ondernemingen met inbegrip van 
andere bedrijfseenheden binnen de 
moedermaatschappij, binnen de dezelfde 
tijdspanne, en tegen dezelfde 
voorwaarden, met inbegrip van de prijs en 
diensten en door middel van dezelfde 
systemen en processen.

2. Wanneer een nationale regelgevende 
instantie voornemens is functionele 
scheiding verplicht te stellen, dient het 
hiertoe een verzoek in te dienen bij de 
Commissie met:
(a) bewijs dat het opleggen van passende 
verplichtingen van de in de artikelen 9 tot 
en met 13 beschreven verplichtingen met 
het oog op doelmatige concurrentie naar 
aanleiding van een gecoördineerde 
analyse van de relevante markten in 
overeenstemming met de in artikel 16 van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) 
uiteengezette analyseprocedure, heeft 
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gefaald en ook niet na langere tijd zou 
kunnen leiden tot doelmatige 
mededinging en dat er belangrijke en 
aanhoudende 
mededingingsproblemen/markttekortkomi
ngen zijn vastgesteld in verschillende van 
deze markten;

(b) een analyse van de verwachte impact 
op de regelgevende instantie, de 
onderneming en op de stimuli om in haar 
netwerk te investeren, op andere 
belanghebbenden, met name de verwachte 
impact op de mededinging op het gebied 
van infrastructuur en eventuele gevolgen 
voor de consument.

(c)een ontwerp van de voorgestelde 
maatregelen.

3. De ontwerp-adviezen omvatten de 
volgende elementen:

(a) de exacte aard en het niveau van 
scheiding, waarbij met name de 
rechtsstatus van de afzonderlijke 
bedrijfseenheid wordt vermeld;

(b) de identificatie van de activa van de 
afzonderlijke bedrijfseenheid en de 
producten of diensten die door deze 
eenheid moeten worden geleverd;

(c) de bestuursregelingen om te zorgen 
voor de onafhankelijkheid van het 
personeel dat in dienst is bij de 
afzonderlijke bedrijfseenheid, en de 
dienovereenkomstige stimulerende 
structuur;

(d) voorschriften om te zorgen voor 
naleving van de wetgeving;

(e) voorschriften om te zorgen voor 
transparantie van de operationele 
procedures, met name naar de 
belanghebbenden toe;

(f) een toezichtprogramma om te zorgen 
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voor naleving, met inbegrip van de 
publicatie van een jaarverslag.

4. Naar aanleiding van het besluit van de 
Commissie inzake de ontwerp-
maatregelen die moet worden genomen in 
overeenstemming met artikel 8, lid 3, 
voert de nationale regelgevende instantie 
een gecoördineerde analyse uit van de 
verschillende markten die verbonden zijn 
aan het toegangsnetwerk overeenkomstig 
de in artikel 16 van Richtlijn 2002/21/EG 
(Kaderrichtlijn) beschreven procedure. 
Op basis van dit onderzoek moet de 
nationale regelgevende instantie, 
overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) 
verplichtingen opleggen, handhaven, 
wijzigen of intrekken.

5. Een onderneming die functionele 
scheiding kreeg opgelegd kan worden 
onderworpen aan alle in de artikelen 9 tot 
en met 13 vermelde verplichtingen op elke 
specifieke markt wanneer is vastgesteld 
dat het een onderneming betreft met 
aanmerkelijke marktmacht 
overeenkomstig artikel 16 van Richtlijn 
2002/21/EG (Kaderrichtlijn), of andere 
verplichtingen die op grond van lid 3 van 
artikel 8 door de Commissie zijn 
goedgekeurd.

Or. en

Motivering

Functionele scheiding is een geavanceerd instrument, dat adequaat is voor verzadigde 
markten. Het zal verticaal geïntegreerde bedrijven ontmoedigen te investeren in nieuwe 
netwerken of in modernisering van de bestaande netwerken, en zo de ontwikkeling van snelle 
toegangsnetwerken van de volgende generatie negatief beïnvloeden In plaats van een 
functionele scheiding is er eerder behoefte aan duidelijkere richtsnoeren voor NRI's via het 
ETO over een grotere transparantie inzake de ontbundeling van het aansluitnet, die in elk 
geval gepland is in het huidige kader.
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Amendement 687
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 9
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 bis– lid 1 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een nationale regelgevende instantie kan 
in overeenstemming met de bepalingen van 
artikel 8, lid 3, en met name de tweede 
alinea, een verplichting opleggen aan 
verticaal geïntegreerde ondernemingen om 
activiteiten die verband houden met het 
aanbieden van toegangsproducten op 
groothandelsniveau in een onafhankelijke 
bedrijfseenheid te plaatsen.

1. Een nationale regelgevende instantie kan 
in overeenstemming met de bepalingen van 
artikel 8, lid 3, en met name de tweede 
alinea, een verplichting opleggen aan 
verticaal geïntegreerde ondernemingen om 
activiteiten die verband houden met het 
aanbieden van toegangsproducten op 
groothandelsniveau in een onafhankelijke 
bedrijfseenheid te plaatsen¸wanneer:.

Or. en

Amendement 688
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 9
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 bis – lid 1 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een nationale regelgevende instantie kan 
in overeenstemming met de bepalingen van 
artikel 8, lid 3, en met name de tweede 
alinea, een verplichting opleggen aan 
verticaal geïntegreerde ondernemingen om 
activiteiten die verband houden met het 
aanbieden van toegangsproducten op 
groothandelsniveau in een onafhankelijke 
bedrijfseenheid te plaatsen.

1. Een nationale regelgevende instantie kan 
in overeenstemming met de bepalingen van 
artikel 8, lid 3, en met name de tweede 
alinea, een verplichting opleggen aan 
verticaal geïntegreerde ondernemingen om 
activiteiten die verband houden met het 
aanbieden van toegangsproducten op 
groothandelsniveau in een onafhankelijke 
bedrijfseenheid te plaatsen. Deze bepaling 
is uitsluitend van toepassing als er sprake 
is van aanhoudende 
concurrentieproblemen op de markt.

Or. pl
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Motivering

Dit amendement beoogt effectieve implementatie van artikel 13 bis, lid 1, te waarborgen.

Amendement 689
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 9
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 bis – lid 1 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een nationale regelgevende instantie kan 
in overeenstemming met de bepalingen van 
artikel 8, lid 3, en met name de tweede 
alinea, een verplichting opleggen aan 
verticaal geïntegreerde ondernemingen om 
activiteiten die verband houden met het 
aanbieden van toegangsproducten op 
groothandelsniveau in een onafhankelijke 
bedrijfseenheid te plaatsen.

1. Een nationale regelgevende instantie kan 
in overeenstemming met de bepalingen van 
artikel 8, lid 3, en met name de tweede 
alinea, als een uitzonderlijke maatregel,
een verplichting opleggen aan verticaal 
geïntegreerde ondernemingen om 
activiteiten die verband houden met het 
aanbieden van toegangsproducten op 
groothandelsniveau in een onafhankelijke 
bedrijfseenheid te plaatsen.

Or. en

Amendement 690
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 9
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 bis – lid 1 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een nationale regelgevende instantie kan 
in overeenstemming met de bepalingen van 
artikel 8, lid 3, en met name de tweede 
alinea, een verplichting opleggen aan 
verticaal geïntegreerde ondernemingen om 
activiteiten die verband houden met het 
aanbieden van toegangsproducten op 
groothandelsniveau in een onafhankelijke 

1. Een nationale regelgevende instantie kan 
in overeenstemming met de bepalingen van 
artikel 8, lid 3, en met name de tweede 
alinea, als een uitzonderlijke maatregel,
een verplichting opleggen aan verticaal 
geïntegreerde ondernemingen om 
activiteiten die verband houden met het 
aanbieden van toegangsproducten op 



AM\726891NL.doc 87/154 PE407.731v01-00

NL

bedrijfseenheid te plaatsen. groothandelsniveau in een onafhankelijke 
bedrijfseenheid te plaatsen. 

Or. ro

Motivering

Scheiding van functies moet een uitzonderlijke maatregel zijn. In gebieden waar de penetratie 
van communicatiediensten uiterst laag is, moeten maatregelen worden genomen om 
investeringen aan te moedigen.

Amendement 691
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 9
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 bis – lid 1 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die bedrijfseenheid moet 
toegangsproducten en diensten leveren 
aan alle ondernemingen met inbegrip van 
andere bedrijfseenheden binnen de 
moedermaatschappij, binnen de dezelfde 
tijdspanne, en tegen dezelfde 
voorwaarden, met inbegrip van de prijs en 
diensten en door middel van dezelfde 
systemen en processen. 

Schrappen

Or. en

Amendement 692
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 9
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 bis – lid 1 – eerste alinea
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die bedrijfseenheid moet 
toegangsproducten en diensten leveren aan 
alle ondernemingen met inbegrip van 
andere bedrijfseenheden binnen de 
moedermaatschappij, binnen de dezelfde 
tijdspanne, en tegen dezelfde voorwaarden, 
met inbegrip van de prijs en diensten en 
door middel van dezelfde systemen en 
processen. 
.

Die bedrijfseenheid moet 
toegangsproducten en diensten leveren aan 
alle ondernemingen met inbegrip van 
andere bedrijfseenheden binnen de 
moedermaatschappij, binnen de dezelfde 
tijdspanne, en tegen dezelfde voorwaarden, 
met inbegrip van de prijs en diensten en 
door middel van dezelfde systemen en 
processen. The national regulatory 
authorities may impose an obligation 
regarding the separation of functions in 
markets where there is competition over 
access infrastructures for the end-
consumers and where the degree of 
penetration of fixed telephony services is 
very low, but only in circumstances where 
all other measures to encourage 
competition have failed.

Or. ro

Motivering

Separation of functions should be an exceptional measure. In areas where the penetration of 
communications services is very low, measures should be taken to encourage investment.

Amendement 693
Ivo Belet

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bewijs dat het opleggen van passende 
verplichtingen van de in de artikelen 9 tot 
en met 13 beschreven verplichtingen met 
het oog op doelmatige concurrentie naar 
aanleiding van een gecoördineerde analyse 
van de relevante markten in 

(a) evidence that the imposition of 
appropriate obligations amongst those 
identified in Articles 9-13 to achieve 
effective competition following a 
co-ordinated analysis of the relevant 
markets in accordance with the market 
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overeenstemming met de in artikel 16 van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) 
uiteengezette analyseprocedure, heeft 
gefaald en ook niet na langere tijd zou 
kunnen leiden tot doelmatige mededinging 
en dat er belangrijke en aanhoudende 
mededingingsproblemen/markttekortkomin
gen zijn vastgesteld in verschillende van 
deze markten;

analysis procedure set out in Article 16 of 
Directive 2002/21/EC (Framework 
Directive) has failed and would fail on a 
persistent basis to achieve effective 
competition at retail level and that there 
are important and persisting competition 
problems/market failures identified in 
several of these product markets, and in 
particular a persistent failure to achieve 
effective non-discrimination in several of 
the markets concerned.

Or. en

Amendement 694
Ivo Belet

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) the national regulatory authority 
has taken all steps necessary to enforce 
the appropriate obligations from those set 
out in Articles 9 to 13, taking into account 
best practices of the European national 
regulatory authorities, and sufficient time 
has elapsed for those steps to take full 
effect;

Or. en

Amendement 695
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 9
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 bis – lid 2 – letter a ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ab) there is little or no prospect of 
infrastructure competition within a 
reasonable timeframe;

Or. en

Amendement 696
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 9
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 bis – lid 2 – letter a quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ac) the regulatory authority can 
demonstrate that the costs resulting from 
the obligation to be imposed on the 
undertaking, including the expected 
impact on the regulatory authority, on the 
incentives of the undertaking to invest in 
its network, on other stakeholders and in 
particular on infrastructure competition, 
and the potential consequent effects on 
consumers, are significantly lower than 
the resulting benefits;

Or. en

Amendement 697
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 9
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 bis – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

A national regulatory authority shall not 
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impose functional separation as a 
regulatory remedy in markets where 
infrastructure-based retail competition 
exists or/and penetration of fixed 
telecommunications services is very low.

Or. en

Amendement 698
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 9
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 bis – lid 2 – eerste alinea – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een nationale regelgevende 
instantie voornemens is functionele 
scheiding verplicht te stellen, dient het
hiertoe een verzoek in te dienen bij de 
Commissie met:

2. The separated business unit shall 
supply access products and services to all 
undertakings, including other business 
units within the parent company, in 
accordance with the same time frames, on 
the same terms and conditions, including 
with regard to price and service levels, 
and by means of the same systems and 
processes.

Or. en

Amendement 699
Mary Honeyball

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 9
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 bis – lid 2 – eerste alinea – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een nationale regelgevende 
instantie voornemens is functionele 
scheiding verplicht te stellen, dient het 
hiertoe een verzoek in te dienen bij de 

2. When a national regulatory authority 
intends to impose an obligation for 
functional separation, it shall submit a 
proposal to the Commission that includes.
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Commissie met:

Or. en

Motivering

For serious economic bottlenecks functional separation should be available as a remedy to 
NRAs and would act as an incentive for incumbents to offer non-discriminatory terms.
However, requiring NRAs to prove that competition has failed on an ongoing 'persistent 
basis' before proposing functional separation could lead to an unnecessary delay in 
establishing a competitive market.  It could make functional separation virtually unavailable 
to NRAs.

Amendement 700
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) evidence that there are important and 
persisting competition problems/market 
failures identified in several product 
markets, and that this measure would 
constitute the most effective and efficient 
means of enforcing remedies designed to 
address such problems/failures.

Or. en

Motivering

Since functional separation can provide a means to simplify enforcement for the Authority 
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and regulated operator, it should be possible for Regulators to make use of this measure on a 
forward-looking basis (for serious enduring bottlenecks) and not only after there is a long-
standing failure of enforcement which means that remedies have been ineffective over an 
extended period (and thus competition has failed to develop). It is important to refer to 
‘effective’ competition as some infrastructure competition could exist without being sufficient 
to provide an effective constraint on the dominant operator (as in the UK).

Amendement 701
Ivo Belet

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) evidence that the conditions listed in 
paragraph 1 have been met.

Or. en
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Amendement 702
Mary Honeyball

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) evidence that the imposition of 
appropriate obligations amongst those 
identified in Articles 9-13 to achieve 
effective competition following a 
co-ordinated analysis of the relevant 
markets has failed and would fail on a 
persistent basis to achieve effective 
competition and that this measure would 
constitute the most effective and 
efficient means of enforcing remedies 
designed to address that failure.

Or. en

Motivering

For serious economic bottlenecks functional separation should be available as a remedy to 
NRAs and would act as an incentive for incumbents to offer non-discriminatory terms.
However, requiring NRAs to prove that competition has failed on an ongoing 'persistent 
basis' before proposing functional separation could lead to an unnecessary delay in 
establishing a competitive market.  It could make functional separation virtually unavailable 
to NRAs.

Amendement 703
Paul Rübig

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



AM\726891NL.doc 95/154 PE407.731v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) evidence that the imposition of 
appropriate obligations amongst those set 
out in Articles 9-13 to achieve effective 
competition following an analysis of the 
relevant market in accordance with the 
market analysis procedure set out in Article 
16 of Directive 2002/21/EC (Framework 
Directive) has failed or would fail to
address competition problems in that 
market.

Or. en

Motivering

Functional separation should not be seen as a last resort remedy after all else has failed and 
markets have been monopolized, but rather as a remedy which should be applied if it is an 
effective and efficient solution to the competitive problem identified by the NRA. The reason to 
delete paragraph b is that, according to Arts. 6 and 8 of the Framework Directive, the 
obligation to have a consultation process with interested parties and to decide proportionate 
measures taking into account social economic analysis, already exists.

Amendement 704
Ivo Belet

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een analyse van de verwachte impact 
op de regelgevende instantie, de 
onderneming en op de stimuli om in haar 
netwerk te investeren, op andere 
belanghebbenden, met name de verwachte 

Schrappen
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impact op de mededinging op het gebied 
van infrastructuur en eventuele gevolgen 
voor de consument.

Or. en

Amendement 705
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een analyse van de verwachte impact 
op de regelgevende instantie, de 
onderneming en op de stimuli om in haar 
netwerk te investeren, op andere 
belanghebbenden, met name de verwachte 
impact op de mededinging op het gebied 
van infrastructuur en eventuele gevolgen 
voor de consument.

(b) an analysis of the costs and benefits of 
the measure, including its expected impact 
on the regulatory authority, on the 
undertaking, and on investment,
competition and consumers;

Or. en

Motivering

Since functional separation can provide a means to simplify enforcement for the Authority 
and regulated operator, it should be possible for Regulators to make use of this measure on a 
forward-looking basis (for serious enduring bottlenecks) and not only after there is a long-
standing failure of enforcement which means that remedies have been ineffective over an 
extended period (and thus competition has failed to develop). It is important to refer to 
‘effective’ competition as some infrastructure competition could exist without being sufficient 
to provide an effective constraint on the dominant operator (as in the UK).

Amendement 706
Mary Honeyball

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 9
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 bis – lid 2 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een analyse van de verwachte impact 
op de regelgevende instantie, de 
onderneming en op de stimuli om in haar 
netwerk te investeren, op andere 
belanghebbenden, met name de verwachte 
impact op de mededinging op het gebied 
van infrastructuur en eventuele gevolgen 
voor de consument.

(b) an analysis of the costs and benefits of 
the measure, including its expected impact 
on the regulatory authority, on the 
undertaking, and on investment, 
competition and consumers;

Or. en

Motivering

For serious economic bottlenecks functional separation should be available as a remedy to 
NRAs and would act as an incentive for incumbents to offer non-discriminatory terms.
However, requiring NRAs to prove that competition has failed on an ongoing 'persistent 
basis' before proposing functional separation could lead to an unnecessary delay in 
establishing a competitive market.  It could make functional separation virtually unavailable 
to NRAs.

Amendement 707
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een analyse van de verwachte impact 
op de regelgevende instantie, de 
onderneming en op de stimuli om in haar 
netwerk te investeren, op andere 
belanghebbenden, met name de verwachte 
impact op de mededinging op het gebied 
van infrastructuur en eventuele gevolgen 
voor de consument.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Functional separation should not be seen as a last resort remedy after all else has failed and 
markets have been monopolized, but rather as a remedy which should be applied if it is an 
effective and efficient solution to the competitive problem identified by the NRA. The reason to 
delete paragraph b is that, according to Arts. 6 and 8 of the Framework Directive, the 
obligation to have a consultation process with interested parties and to decide proportionate 
measures taking into account social economic analysis, already exists.

Amendement 708
Ivo Belet

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een ontwerp van de voorgestelde 
maatregelen.

Schrappen

Or. en

Amendement 709
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 9
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 ter Schrappen
Vrijwillige scheiding door een verticaal 

geïntegreerde onderneming
1. Ondernemingen waarvan is vastgesteld 
dat zij aanmerkelijke marktmacht hebben 
in een of verschillende markten in 
overeenstemming met artikel 16 van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) 
delen de nationale regelgevende instantie 
vooraf mee of zij voornemens zijn hun 
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plaatselijke toegangsnetwerkactiva over te 
dragen of een belangrijk deel ervan aan 
een afzonderlijke rechtseenheid met een 
verschillende eigenaar, of een 
afzonderlijke bedrijfseenheid op te richten 
om alle kleinhandelaren, met inbegrip 
van de eigen kleinhandelafdelingen, 
volledige equivalente toegangsproducten 
aan te bieden
2. De nationale regelgevende instantie 
onderzoekt welk het effect de voorgenomen 
transactie zal hebben op de bestaande 
regelgevende verplichtingen op grond van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn).
Hiertoe voert de nationale regelegevende 
instantie een gecoördineerde analyse uit 
van de verschillende markten die 
verbonden zijn aan het toegangsnetwerk in 
overeenstemming met de in artikel 16 van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) 
beschreven procedure.
Op basis van dit onderzoek moet de 
nationale regelgevende instantie, 
overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) 
verplichtingen opleggen, handhaven, 
wijzigen of intrekken.
3. De juridisch en/of operationeel 
gescheiden bedrijfseenheden kunnen 
worden onderworpen aan alle in de 
artikelen 9 tot en met 13 vermelde 
verplichtingen op alle specifieke markten 
waar is vastgesteld dat de onderneming 
aanmerkelijke marktmacht heeft 
overeenkomstig artikel 16 van Richtlijn 
2002/21/EG (Kaderrichtlijn), of andere 
verplichtingen die de Commissie op grond 
van artikel 8, lid 3, heeft toegestaan.

Or. de

Motivering

The voluntary sale of networks should not be the subject of legal regulation. Any potential 
impact on competition should be reviewed in the light of existing national and European 



PE407.731v01-00 100/154 AM\726891NL.doc

NL

competition rules. The Commission's proposal at this point should be rejected.

Amendement 710
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 10 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10a) The following Article 19a is 
inserted:

"Article 19a
Expiry

Articles 8 to 13 shall expire on 1 January 
2014."

Or. de

Motivering

It must be ensured that the transition from ex ante regulation to application of general 
competition law in the telecommunications sector is reviewed after five years.

Amendement 711
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 10 ter (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Bijlage II – inleiding – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10b) In the introductory section of Annex 
II, point (a) is replaced by the following:

"(a) "local sub-loop" means a partial 
local loop connecting the network 
termination point [...] to a 
concentration point or a specified 
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intermediate access point in the fixed 
public electronic communications
network, where the connection can be 
technically accessed;"

Or. en

Motivering

The amendment updates the description of access resulting from dominance in the local loop 
in the Access Directive to ensure technological neutrality and bring it into line with the new 
definition in the Commission’s Relevant Markets. By the time the amendments are approved, 
many loops may be partly or wholly composed of fibre and thus technological neutrality is 
required to ensure the Framework is futureproof.

Amendement 712
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 10 quater (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Bijlage II – inleiding – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10c) In the introductory section of Annex 
II, point (c) is replaced by the following:

"(c) "full unbundled access to the 
local loop" means the provision to a 
beneficiary of access to the local loop 
or local sub-loop of the notified 
operator authorising the use of the full 
capacity of the network 
infrastructure;"

Or. en

Motivering

See justification to amendment Hökmark to Annex II – subparagraph 1 – point a.
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Amendement 713
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 10 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Bijlage II – inleiding – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10d) In the introductory section of Annex 
II, point (d) is replaced by the following:
"(d) "shared access to the local loop" 
means the provision to a beneficiary of 
access to the local loop or local sub-loop 
of the notified operator, authorising the 
use of a specified part of the capacities of 
the network infrastructure, such as part of 
the frequencies or wavelengths available, 
for example the non-voice band 
frequency spectrum of the twisted 
metallic pair; [...]"

Or. en

Motivering

See justification to amendment Hökmark to Annex II – subparagraph 1 – point a.

Amendement 714
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 10 sexies (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Bijlage II – inleiding – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10e) In the introductory section of Annex 
II, following point is added:

"(da) “wholesale broadband access” 
means non-physical or virtual network 
access to the local loop or local sub-
loop, providing two-way data 
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transmission across the local loop or 
sub-loop to specified access points in 
the fixed public electronic 
communications network."

Or. en

Motivering

See justification to amendment Hökmark to Annex II – subparagraph 1 – point a.

Amendement 715
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 10 septies (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Bijlage II – deel A

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10f) In Annex II, part A is replaced by 
the following:

"A. Conditions for unbundled access 
[...]

1. Network elements to which access is 
offered covering in particular the 
following elements, together with 
appropriate associated facilities:

(a) unbundled access to local loops and 
local subloops;

(b) duct access enabling installation of 
access and backhaul networks;

(c) wholesale broadband access at 
appropriate points in the network to 
ensure effective national competition 
and which shall allow equivalent 
functionality to unbundled access in 
circumstances where such access is not 
technically or economically feasible;

2. Information concerning the 
locations of physical access sites 
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including street cabinets and 
distribution frames, availability of local 
loops and subloops, ducts and backhaul
facilities in specific parts of the access 
network;

3. Technical conditions related to 
access and use of local loops, sub-loops 
and ducts, including the technical 
characteristics of the twisted [...] pair 
and/or optical fibre, cable distributors, 
ducts and associated facilities;

4. Ordering and provisioning 
procedures, usage restrictions."

Or. en

Motivering

See justification to amendment Hökmark to Annex II – subparagraph 1 – point a.

Amendement 716
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 10 nonies (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Bijlage II – deel B – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10g) In part B of Annex II, point 1 is 
replaced by the following:

"1. Information on the notified 
operator's relevant sites or equipment 
locations."

Or. en

Motivering

The amendment updates the description of access resulting from dominance in the local loop 
in the Access Directive to ensure technological neutrality and bring it into line with the new 
definition in the Commission’s Relevant Markets. By the time the amendments are approved, 
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many loops may be partly or wholly composed of fibre and thus technological neutrality is 
required to ensure the Framework is futureproof.

Amendement 664
Gianni De Michelis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b quinquies) punt 2, onder a), wordt 
vervangen door:
"(a) de technische en economische 
levensvatbaarheid van het gebruik of de 
installatie van concurrerende faciliteiten, 
in het licht van het tempo van de 
marktontwikkeling, rekening houdend 
met de aard van en het soort 
interconnectie en toegang en in het 
bijzonder de beschikbaarheid van andere 
toegangsproducten op 
groothandelsniveau, zoals kabelgoten;"

Or. en

Motivering

Een evenredig ex ante beleid inzake nieuwe investeringen moet regulerende ingrepen richten 
op het belangrijkste knelpunt, en ex ante regulering vermijden wanneer er commerciële 
overeenstemming mogelijk is. Wanneer er sprake is van opkomende concurrentie op het 
niveau van de toeleveringstoegangsproducten (bijv. kabelgoten), moet de uitbreiding van de 
regulering van lagere niveaus getoetst worden aan het evenredigheidsbeginsel.

Amendement 665
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 8 – letter b septies (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 12 – lid 2 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b septies) punt 2, onder c), wordt 
vervangen door:
"(c) de door de eigenaar van de faciliteit 
verrichte initiële investering, rekening 
houdend met de aan de investering 
verbonden risico's, met inbegrip van 
adequate risicodeling tussen die
ondernemingen die toegang genieten tot 
de nieuwe faciliteiten;"

Or. en

Motivering

De investeringsrisico's moeten terdege in aanmerking worden genomen door de nationale 
regelgevers.

Amendement 666
Werner Langen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b septies) punt 2, onder c), wordt 
vervangen door:
"(c) de door de eigenaar van de faciliteit 
verrichte initiële investering, rekening 
houdend met de aan de investering 
verbonden risico's, met inbegrip van 
adequate risicodeling tussen die 
ondernemingen die toegang genieten tot 
de nieuwe faciliteiten;"

Or. en
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Motivering

Het is noodzakelijk en nuttig dat de nationale regelgevers terdege rekening houden met de 
investeringsrisico's.

Amendement 667
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b nonies) lid 2, punt d), wordt vervangen 
door:
"(d) de noodzaak om op lange termijn 
de concurrentie in stand te houden, in 
het bijzonder concurrentie op het niveau 
van de infrastructuur;"

Or. de

Motivering

Regulering moet niet bepaalde bedrijfsmodellen in bescherming nemen; deze moet juist 
geconcentreerd zijn op economische bottlenecks. Om de marktverstoring ten gevolge van 
regulering zo gering mogelijk te houden, moet deze in alle gevallen en principieel tot het 
niveau met de laagste toegevoegde waarde worden beperkt.

Amendement 668
Gianni De Michelis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b nonies) lid 2, punt d), wordt vervangen 
door:
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"(d) de noodzaak om op lange termijn 
de concurrentie in stand te houden, in 
het bijzonder concurrentie op het niveau 
van de infrastructuur;"

Or. en

Motivering

Een evenredig ex ante beleid inzake nieuwe investeringen moet regulerende ingrepen richten 
op het belangrijkste knelpunt, en ex ante regulering vermijden wanneer er commerciële 
overeenstemming mogelijk is. Wanneer er sprake is van opkomende concurrentie op het 
niveau van de toeleveringstoegangsproducten (bijv. kabelgoten), moet de uitbreiding van de 
regulering van lagere niveaus getoetst worden aan het evenredigheidsbeginsel.

Amendement 669
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 8 – letter c
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

‘3. Als een exploitant in overeenstemming 
met de bepalingen van dit artikel de 
verplichting wordt opgelegd toegang te 
verlenen, kunnen de nationale 
regelgevende instanties conform de 
Gemeenschapswetgeving technische of 
operationele voorwaarden opleggen aan de 
aanbieder en/of de gebruikers van die 
toegang, wanneer dat nodig is om de 
normale werking van het netwerk te 
garanderen. Verplichtingen om specifieke 
technische normen of specificaties te 
volgen moeten in overeenstemming zijn 
met de overeenkomstig artikel 17, 1id 1, 
van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) 
vastgestelde normen en specificaties’

‘3. Als een exploitant in overeenstemming 
met de bepalingen van dit artikel de 
verplichting wordt opgelegd toegang te 
verlenen, kunnen de nationale 
regelgevende instanties conform de 
Gemeenschapswetgeving technische of 
operationele voorwaarden opleggen aan de 
aanbieder en/of de gebruikers van die 
toegang, wanneer dat nodig is om de 
normale werking van het netwerk te 
garanderen. Verplichtingen om specifieke 
technische normen of specificaties te 
volgen moeten in overeenstemming zijn 
met de overeenkomstig artikel 17 van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) 
vastgestelde normen en specificaties’

Or. es
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Motivering

Het doel is om NRI's de bevoegdheid te geven andere technische specificaties vast te leggen 
naast de specificaties van de lijst van technische normen die gepubliceerd wordt in het 
Publicatieblad.

Amendement 670
Alexander Alvaro

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Het volgende artikel 12 bis wordt 
ingevoegd:

"Artikel 12 bis
1. De nationale regelgevende instanties 
leggen, in overeenstemming met de 
bepalingen van artikel 8, de ondernemers 
die zijn aangewezen als ondernemer met 
aanzienlijke marktmacht in de markt voor 
toegang tot het openbare telefoonnet 
vanuit een vaste locatie de verplichting op 
alle onderling verbonden bedrijven die 
openbare telefoondiensten aanbieden 
toegang te bieden tot diensten via welke de 
eindgebruiker
(a) door middel van carrierkeuze per 
oproep, door het kiezen van een 
carriernummer, of
(b) door middel van carriervoorkeuze, 
door de vaste instelling van een 
carriernummer,
kan worden doorverbonden met de 
onderling verbonden aanbieder.
Met carriervoorkeuze bestaat de 
mogelijkheid voorgeselecteerde nummers 
door het kiezen van een carriernummer 
uit te schakelen.
De nationale regelgevende instanties 
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zorgen ervoor dat de tarieven voor 
toegang en interconnectie in samenhang 
met de verlening van de in lid 1 genoemde 
faciliteiten worden vastgesteld op basis 
van de kosten, en dat eventuele directe 
kosten voor abonnees hen niet ervan 
weerhouden deze faciliteiten te 
gebruiken."

Or. de

Motivering

If in practice, on legal grounds, carrier selection and preselection were not made mandatory, 
even temporarily, that would entail an irreparable competitive disadvantage accompanied by 
major scaling-back of competitors' infrastructure investment.

Amendement 671
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 8 ter (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 ter) In Article 13, paragraph 1 is 
replaced by the following:
"1. A national regulatory authority may, 
in accordance with the provisions of 
Article 8, impose obligations relating to 
cost recovery and price controls, 
including obligations for cost orientation 
of prices and obligations concerning cost 
accounting systems, for the provision of 
specific types of interconnection and/or 
access, in situations where a market 
analysis indicates that a lack of effective 
competition means that the operator 
concerned might sustain prices at an 
excessively high level, or apply a price 
squeeze, to the detriment of end-users.
National regulatory authorities shall take 
into account the investment made by the 
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operator and allow him a reasonable rate 
of return on adequate capital employed, 
taking into account the risks involved and 
the necessity that the risk of investment be 
equally shared between market players."

Or. en

Motivering

Regulation of Next Generation Access Networks must take into account the significant amount 
of risk associated with the investment decision. The investment is mainly “sunk” and is 
completely lost in case the investment fails. Thus, the regulatory approach has to be modified 
in order to achieve a fair amount of risk sharing between the investor and the access-seeker 
since otherwise the investor will be the only party to completely bear the investment risk while 
third parties could access the new network without any risk.

Amendement 672
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 8 ter (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  (8 ter) In Article 13, paragraph 1 is 
replaced by the following:
"1. A national regulatory authority may, 
in accordance with the provisions of 
Article 8, impose obligations relating to 
cost recovery and price controls, 
including obligations for cost orientation 
of prices and obligations concerning cost 
accounting systems, for the provision of 
specific types of interconnection and/or 
access, in situations where a market 
analysis indicates that a lack of effective 
competition means that the operator 
concerned might sustain prices at an 
excessively high level, or apply a price 
squeeze, to the detriment of end-users.
National regulatory authorities shall 
take into account the investment made 
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by the operator and allow him a 
reasonable rate of return on adequate 
capital employed, taking into account 
the risks involved and the need for the 
investment risk to be equally shared 
between market players."

Or. de

Motivering

Regulation of next-generation access networks must take account of the significant investment 
risk. The current regulatory regime must therefore be modified accordingly and, in 
particular, contain mechanisms for fair risk-sharing between investor and access seeker.

Amendement 673
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 quater) In Article 13, the following 
paragraph is inserted:
"1a. Where no voluntary commercial 
agreement can be concluded, and where, 
on economic grounds, infrastructure 
competition is not possible, a national 
regulatory authority may regulate access 
to new-generation access networks, 
provided that it is ensured that access 
seekers bear a reasonable share of the 
risk incurred by the investor. Risk sharing 
contracts may either include an upfront 
payment covering the risk premium for a 
particular volume of accesses in 
particular regions, or take the form of 
long-term access contracts with minimum 
quantities for given time periods. Short-
term contracts without minimum 
quantities shall include a price premium 
which covers the investment risk of the 



AM\726891NL.doc 113/154 PE407.731v01-00

NL

investor on the assumption that the full 
investment risk is borne by him or her.
Price control in respect of such long-term 
and short-term access contracts shall be 
carried out in accordance with Article 
13(6) of this Directive. Long-term access 
contracts shall reflect the time period 
necessary to allow amortisation of 
investment costs in new markets."

Or. de

Motivering

Regulation of next-generation access networks must take account of the significant investment 
risk. The current regulatory regime must therefore be modified accordingly and, in 
particular, contain mechanisms for fair risk-sharing between investor and access seeker.

Amendement 674
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 quater) In Article 13, the following 
paragraph is inserted:
"1a. Where no voluntary commercial 
agreement can be concluded, a national 
regulatory authority may regulate access 
to new generation access networks whilst 
ensuring that access seekers bear a 
reasonable share of the risk incurred by 
the investing operator. Risk sharing 
contracts may either include an upfront 
payment covering the risk premium for a 
certain amount of accesses in particular 
regions, or take the form of long-term 
access contracts with minimum quantities 
for given time periods. Short-term 
contracts without minimum quantities 
shall include a price premium which 
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covers the investment risk of the investor 
under the assumption that the full 
investment risk is born by him or her.
Long-term access contracts shall reflect 
the time period necessary to allow 
amortisation of investment costs in new 
markets."

Or. en

Motivering

Regulation of Next Generation Access Networks must take into account the significant amount 
of risk associated with the investment decision. The investment is mainly “sunk” and is 
completely lost in case the investment fails. Thus, the regulatory approach has to be modified 
in order to achieve a fair amount of risk sharing between the investor and the access-seeker 
since otherwise the investor will be the only party to completely bear the investment risk while 
third parties could access the new network without any risk.

Amendement 675
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 quater) In Article 13, the following 
paragraph is inserted:
"1a. In order to promote incentives for 
investments in new high-speed networks, 
when access fees are stipulated, the 
undertaking providing access shall be left 
with a yield which at least corresponds to 
the capital costs related to the investment 
and the risk specific to it."

Or. en

Motivering

The key issue for the coming years is to give appropriate incentives for investments in new 
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high speed networks that will support innovation in content-rich internet services. Such 
networks have enormous potential to deliver benefits to consumers across the European 
Union. It is therefore vital that there is no impediment to sustainable investment in the 
development of these new networks, while boosting competition and consumer choice.

Amendement 676
Angelika Niebler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  (8 quater) In Article 13, the following 
paragraph is inserted:
"1a. In order to promote incentives for 
investments in new high-speed networks, 
when access fees are stipulated, the 
undertaking providing access shall be left 
with a yield which at least corresponds to 
the capital costs related to the investment 
and the risk specific to it."

Or. en

Motivering

The key issue for the coming years is to give appropriate incentives for investments in new 
high speed networks that will support innovation in content-rich internet services.

Amendement 677
Erika Mann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 quater) In Article 13, the following 
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paragraph is inserted:
"1a. In regulating access to new 
generation access networks, national 
regulatory authorities shall ensure that 
access seekers bear a reasonable share of 
the risk incurred by the investing 
operator. Risk sharing contracts may 
either include an upfront payment 
covering the risk premium for a certain 
amount of accesses in particular regions, 
or take the form of long-term access 
contracts with minimum quantities for 
given time periods. Short-term contracts 
without minimum quantities shall include 
a price premium which covers the 
investment risk of the investor under the 
assumption that the full investment risk is 
born by him or her. Access prices for such 
long-term and short-term access contracts 
may be regulated in accordance with 
paragraph 4a. Long-term access contracts 
shall reflect the time period necessary to 
allow amortisation of investment costs in 
new markets."

Or. en

Motivering

Art. 13 paragraph 1 a (together with paragraphs 4a) introduces an option model which 
differentiates between risk-sharing contracts and short-term contracts with a risk-premium.
The idea is to combine investment incentives with access options for access seekers, so that 
these operators may choose the adequate type of access contract which fits into their business 
models. The new access regime provides stability and predictability for the investors and 
flexibility for access seekers.

Amendement 678
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 8 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 – lid 1 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8d) In Article 13, the following 
paragraph is inserted:
"1b. Where a national regulatory 
authority regulates access to new 
generation access networks, it may oblige 
access seekers to bear a reasonable share 
of the risk incurred by the investing 
operator. Risk sharing contracts may 
include an upfront payment covering the 
risk premium for a certain amount of 
accesses in particular regions, or take the 
form of long-term access contracts with 
minimum quantities for given time 
periods."

Or. en

Motivering

Regulation of NGNs may take into account the risk associated with the investment decision.
Risk sharing can be achieved by enabling access on the basis of an upfront payment or on the 
basis of long term access contracts with minimum purchase quantities. Short-term contracts 
without minimum quantities may include a price-premium which covers the investment risk of 
the investor under the assumption that the full investment risk is being born by the investor.
Long-term access contracts may reflect the time period necessary to allow amortisation of 
investment costs in new markets.

Amendement 679
Erika Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 8 sexies (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8e) In Article 13, the following 
paragraph is inserted:
"4a. National regulatory authorities shall 
ensure that regulation of access prices for 
long-term risk-sharing contracts are in 
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line with the long-term incremental cost 
of an efficient operator, taking into 
account the operator’s calculated rate of 
penetration of new markets and that
access prices for short-term contracts 
include a risk premium. Such risk 
premium shall phase out with ongoing 
market penetration of new access. Margin 
squeeze tests shall not be applied to short-
term contracts when a risk premium is 
charged."

Or. en

Motivering

Paragraph 4a differentiates between access prices for cost-sharing contracts and short-term 
contracts. Margin squeeze tests shall apply in case of risk-sharing contracts this will not be 
the case for short-term contracts, otherwise the investor would loose necessary flexibility to 
set penetration prices. Penetration prices have to reflect the learning process of how new 
products are accepted; any regulation which would not allow flexibility in penetration prices 
would be counterproductive.

Amendement 680
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 8 sexies (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8e) In Article 13, the following 
paragraph is added:
"4a. Where there is access price 
regulation, national regulatory authorities 
shall enable mandated operators to take 
account, in their pricing, also of costs 
over and above an efficient operator's 
long-term incremental costs, provided that 
those costs are laid down by law or 
sufficiently substantiated. Such costs shall 
include costs which are necessary to 
operate a legacy network in tandem with a 
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next-generation access network if this 
fosters sustainable competition or 
increases consumer benefit."

Or. de

Motivering

Regulation of next-generation access networks must take account of the significant investment 
risk. The current regulatory regime must therefore be modified accordingly and, in 
particular, contain mechanisms for fair risk-sharing between investor and access seeker.

Amendement 681
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 8 septies (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8f) In Article 13, the following paragraph 
is added:
"4b. National regulatory authorities shall 
ensure that regulation of access prices for 
long-term risk-sharing contracts is in line 
with the long-term incremental cost of an 
efficient operator, taking into account the 
operator’s calculated rate of penetration 
of new markets, and that access prices for 
short-term contracts include a risk 
premium. Such risk premiums shall be 
phased out with increasing new-market 
penetration, e.g. increasing penetration 
with next-generation connections. For 
this period, wholesale prices may be set on 
the basis of end customer rates."

Or. de

Motivering

Regulation of next-generation access networks must take account of the significant investment 
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risk. The current regulatory regime must therefore be modified accordingly and, in 
particular, contain mechanisms for fair risk-sharing between investor and access seeker.

Amendement 682
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 9
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis Schrappen
Functionele scheiding

1. Een nationale regelgevende instantie 
kan in overeenstemming met de 
bepalingen van artikel 8, lid 3, en met 
name de tweede alinea, een verplichting 
opleggen aan verticaal geïntegreerde 
ondernemingen om activiteiten die 
verband houden met het aanbieden van 
toegangsproducten op 
groothandelsniveau in een onafhankelijke 
bedrijfseenheid te plaatsen.
Die bedrijfseenheid moet 
toegangsproducten en diensten leveren 
aan alle ondernemingen met inbegrip van 
andere bedrijfseenheden binnen de 
moedermaatschappij, binnen de dezelfde 
tijdspanne, en tegen dezelfde 
voorwaarden, met inbegrip van de prijs en 
diensten en door middel van dezelfde 
systemen en processen.
2. Wanneer een nationale regelgevende 
instantie voornemens is functionele 
scheiding verplicht te stellen, dient het 
hiertoe een verzoek in te dienen bij de 
Commissie met:
(a) bewijs dat het opleggen van passende 
verplichtingen van de in de artikelen 9 tot 
en met 13 beschreven verplichtingen met 
het oog op doelmatige concurrentie naar 
aanleiding van een gecoördineerde 
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analyse van de relevante markten in 
overeenstemming met de in artikel 16 van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) 
uiteengezette analyseprocedure, heeft 
gefaald en ook niet na langere tijd zou 
kunnen leiden tot doelmatige 
mededinging en dat er belangrijke en 
aanhoudende 
mededingingsproblemen/markttekortkomi
ngen zijn vastgesteld in verschillende van 
deze markten;
(b) een analyse van de verwachte impact 
op de regelgevende instantie, de 
onderneming en op de stimuli om in haar 
netwerk te investeren, op andere 
belanghebbenden, met name de verwachte 
impact op de mededinging op het gebied 
van infrastructuur en eventuele gevolgen 
voor de consument.
(c) een ontwerp van de voorgestelde 
maatregelen.
3. De ontwerp-adviezen omvatten de 
volgende elementen:
(a) de exacte aard en het niveau van 
scheiding, waarbij met name de 
rechtsstatus van de afzonderlijke 
bedrijfseenheid wordt vermeld;
(b) de identificatie van de activa van de 
afzonderlijke bedrijfseenheid en de 
producten of diensten die door deze 
eenheid moeten worden geleverd;
(c) de bestuursregelingen om te zorgen 
voor de onafhankelijkheid van het 
personeel dat in dienst is bij de 
afzonderlijke bedrijfseenheid, en de 
dienovereenkomstige stimulerende 
structuur;
(d) voorschriften om te zorgen voor 
naleving van de wetgeving;
(e) voorschriften om te zorgen voor 
transparantie van de operationele 
procedures, met name naar de 
belanghebbenden toe;
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(f) een toezichtprogramma om te zorgen 
voor naleving, met inbegrip van de 
publicatie van een jaarverslag.
4. Naar aanleiding van het besluit van de 
Commissie inzake de ontwerp-
maatregelen die moet worden genomen in 
overeenstemming met artikel 8, lid 3, 
voert de nationale regelgevende instantie 
een gecoördineerde analyse uit van de 
verschillende markten die verbonden zijn 
aan het toegangsnetwerk overeenkomstig 
de in artikel 16 van Richtlijn 2002/21/EG 
(Kaderrichtlijn) beschreven procedure. 
Op basis van dit onderzoek moet de 
nationale regelgevende instantie, 
overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) 
verplichtingen opleggen, handhaven, 
wijzigen of intrekken.
5. Een onderneming die functionele 
scheiding kreeg opgelegd kan worden 
onderworpen aan alle in de artikelen 9 tot 
en met 13 vermelde verplichtingen op elke 
specifieke markt wanneer is vastgesteld 
dat het een onderneming betreft met 
aanmerkelijke marktmacht 
overeenkomstig artikel 16 van Richtlijn 
2002/21/EG (Kaderrichtlijn), of andere 
verplichtingen die op grond van lid 3 van 
artikel 8 door de Commissie zijn 
goedgekeurd.

Or. en

Amendement 683
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 9
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis Schrappen
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Functionele scheiding
1. Een nationale regelgevende instantie 
kan in overeenstemming met de 
bepalingen van artikel 8, lid 3, en met 
name de tweede alinea, een verplichting 
opleggen aan verticaal geïntegreerde 
ondernemingen om activiteiten die 
verband houden met het aanbieden van 
toegangsproducten op 
groothandelsniveau in een onafhankelijke 
bedrijfseenheid te plaatsen.
Die bedrijfseenheid moet 
toegangsproducten en diensten leveren 
aan alle ondernemingen met inbegrip van 
andere bedrijfseenheden binnen de 
moedermaatschappij, binnen de dezelfde 
tijdspanne, en tegen dezelfde 
voorwaarden, met inbegrip van de prijs en 
diensten en door middel van dezelfde 
systemen en processen.
2. Wanneer een nationale regelgevende 
instantie voornemens is functionele 
scheiding verplicht te stellen, dient het 
hiertoe een verzoek in te dienen bij de 
Commissie met:
(a) bewijs dat het opleggen van passende 
verplichtingen van de in de artikelen 9 tot 
en met 13 beschreven verplichtingen met 
het oog op doelmatige concurrentie naar 
aanleiding van een gecoördineerde 
analyse van de relevante markten in 
overeenstemming met de in artikel 16 van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) 
uiteengezette analyseprocedure, heeft 
gefaald en ook niet na langere tijd zou 
kunnen leiden tot doelmatige 
mededinging en dat er belangrijke en 
aanhoudende 
mededingingsproblemen/markttekortkomi
ngen zijn vastgesteld in verschillende van 
deze markten;
(b) een analyse van de verwachte impact 
op de regelgevende instantie, de 
onderneming en op de stimuli om in haar 
netwerk te investeren, op andere 
belanghebbenden, met name de verwachte 



PE407.731v01-00 124/154 AM\726891NL.doc

NL

impact op de mededinging op het gebied 
van infrastructuur en eventuele gevolgen 
voor de consument.
(c) een ontwerp van de voorgestelde 
maatregelen.
3. De ontwerp-adviezen omvatten de 
volgende elementen:
(a) de exacte aard en het niveau van 
scheiding, waarbij met name de 
rechtsstatus van de afzonderlijke 
bedrijfseenheid wordt vermeld;
(b) de identificatie van de activa van de 
afzonderlijke bedrijfseenheid en de 
producten of diensten die door deze 
eenheid moeten worden geleverd;
(c) de bestuursregelingen om te zorgen 
voor de onafhankelijkheid van het 
personeel dat in dienst is bij de 
afzonderlijke bedrijfseenheid, en de 
dienovereenkomstige stimulerende 
structuur;
(d) voorschriften om te zorgen voor 
naleving van de wetgeving;
(e) voorschriften om te zorgen voor 
transparantie van de operationele 
procedures, met name naar de 
belanghebbenden toe;
(f) een toezichtprogramma om te zorgen 
voor naleving, met inbegrip van de
publicatie van een jaarverslag.
4. Naar aanleiding van het besluit van de 
Commissie inzake de ontwerp-
maatregelen die moet worden genomen in 
overeenstemming met artikel 8, lid 3, 
voert de nationale regelgevende instantie 
een gecoördineerde analyse uit van de 
verschillende markten die verbonden zijn 
aan het toegangsnetwerk overeenkomstig 
de in artikel 16 van Richtlijn 2002/21/EG 
(Kaderrichtlijn) beschreven procedure. 
Op basis van dit onderzoek moet de 
nationale regelgevende instantie, 
overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) 
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verplichtingen opleggen, handhaven, 
wijzigen of intrekken.
5. Een onderneming die functionele 
scheiding kreeg opgelegd kan worden 
onderworpen aan alle in de artikelen 9 tot 
en met 13 vermelde verplichtingen op elke 
specifieke markt wanneer is vastgesteld 
dat het een onderneming betreft met 
aanmerkelijke marktmacht 
overeenkomstig artikel 16 van Richtlijn 
2002/21/EG (Kaderrichtlijn), of andere 
verplichtingen die op grond van lid 3 van 
artikel 8 door de Commissie zijn 
goedgekeurd.

Or. de

Motivering

The functional separation of vertically integrated telecommunications undertakings 
constitutes a massive and disproportionate intervention in the rights of companies. Such a 
drastic instrument for ensuring competition would only be needed, however, if regulation of 
the access markets had failed or was in danger of failing. But not even the Commission has 
been able to detect any such failure. On the contrary, the existing regulations guarantee 
sufficient access by competitors to the infrastructure of a network operator with significant 
market power. The Commission proposal should therefore be rejected.

Amendement 684
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 9
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis Schrappen
Functionele scheiding

1. Een nationale regelgevende instantie 
kan in overeenstemming met de 
bepalingen van artikel 8, lid 3, en met 
name de tweede alinea, een verplichting 
opleggen aan verticaal geïntegreerde 
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ondernemingen om activiteiten die 
verband houden met het aanbieden van 
toegangsproducten op 
groothandelsniveau in een onafhankelijke 
bedrijfseenheid te plaatsen.
Die bedrijfseenheid moet 
toegangsproducten en diensten leveren 
aan alle ondernemingen met inbegrip van 
andere bedrijfseenheden binnen de 
moedermaatschappij, binnen de dezelfde 
tijdspanne, en tegen dezelfde 
voorwaarden, met inbegrip van de prijs en 
diensten en door middel van dezelfde 
systemen en processen.
2. Wanneer een nationale regelgevende 
instantie voornemens is functionele 
scheiding verplicht te stellen, dient het 
hiertoe een verzoek in te dienen bij de 
Commissie met:
(a) bewijs dat het opleggen van passende 
verplichtingen van de in de artikelen 9 tot 
en met -13 beschreven verplichtingen met 
het oog op doelmatige concurrentie naar 
aanleiding van een gecoördineerde analyse 
van de relevante markten in 
overeenstemming met de in artikel 16 van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) 
uiteengezette analyseprocedure, heeft 
gefaald en ook niet na langere tijd zou 
kunnen leiden tot doelmatige mededinging 
en dat er belangrijke en aanhoudende 
mededingingsproblemen/markttekortkomin
gen zijn vastgesteld in verschillende van 
deze markten;
(b) een analyse van de verwachte impact 
op de regelgevende instantie, de 
onderneming en op de stimuli om in haar 
netwerk te investeren, op andere 
belanghebbenden, met name de verwachte 
impact op de mededinging op het gebied 
van infrastructuur en eventuele gevolgen 
voor de consument.
(c) een ontwerp van de voorgestelde 
maatregelen.
3. De ontwerp-adviezen omvatten de 
volgende elementen:
(a) de exacte aard en het niveau van 
scheiding, waarbij met name de 



AM\726891NL.doc 127/154 PE407.731v01-00

NL

rechtsstatus van de afzonderlijke 
bedrijfseenheid wordt vermeld;
(b) de identificatie van de activa van de 
afzonderlijke bedrijfseenheid en de 
producten of diensten die door deze 
eenheid moeten worden geleverd;
(c) de bestuursregelingen om te zorgen 
voor de onafhankelijkheid van het 
personeel dat in dienst is bij de 
afzonderlijke bedrijfseenheid, en de 
dienovereenkomstige stimulerende 
structuur;
(d) voorschriften om te zorgen voor 
naleving van de wetgeving;
(e) voorschriften om te zorgen voor 
transparantie van de operationele 
procedures, met name naar de 
belanghebbenden toe;
(f) een toezichtprogramma om te zorgen 
voor naleving, met inbegrip van de 
publicatie van een jaarverslag.
4. Naar aanleiding van het besluit van de 
Commissie inzake de ontwerp-
maatregelen die moet worden genomen in 
overeenstemming met artikel 8, lid 3, 
voert de nationale regelgevende instantie 
een gecoördineerde analyse uit van de 
verschillende markten die verbonden zijn 
aan het toegangsnetwerk overeenkomstig 
de in artikel 16 van Richtlijn 2002/21/EG 
(Kaderrichtlijn) beschreven procedure. 
Op basis van dit onderzoek moet de 
nationale regelgevende instantie, 
overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) 
verplichtingen opleggen, handhaven, 
wijzigen of intrekken.
5. Een onderneming die functionele 
scheiding kreeg opgelegd kan worden 
onderworpen aan alle in de artikelen 9 tot 
en met 13 vermelde verplichtingen op elke 
specifieke markt wanneer is vastgesteld 
dat het een onderneming betreft met 
aanmerkelijke marktmacht 
overeenkomstig artikel 16 van Richtlijn 
2002/21/EG (Kaderrichtlijn), of andere 
verplichtingen die op grond van lid 3 van 
artikel 8 door de Commissie zijn 
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goedgekeurd.

Or. es

Motivering

The article is superfluous because the existing framework already affords a sufficient legal 
basis for NRAs to impose functional separation (Article 8(3) of the Access Directive). This 
option is likewise covered by the present competition legislation. Lastly, from a practical 
point of view, given that the possibility already exists, the inclusion of Article 13a might send 
an unfortunate message to the industry at a time when new-generation networks need to be set 
up and investment accordingly has to be provided to make this happen.

Amendement 685
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 9
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis Schrappen
Functionele scheiding

1. Een nationale regelgevende instantie 
kan in overeenstemming met de 
bepalingen van artikel 8, lid 3, en met 
name de tweede alinea, een verplichting 
opleggen aan verticaal geïntegreerde 
ondernemingen om activiteiten die 
verband houden met het aanbieden van 
toegangsproducten op 
groothandelsniveau in een onafhankelijke 
bedrijfseenheid te plaatsen.
Die bedrijfseenheid moet 
toegangsproducten en diensten leveren 
aan alle ondernemingen met inbegrip van 
andere bedrijfseenheden binnen de 
moedermaatschappij, binnen de dezelfde 
tijdspanne, en tegen dezelfde 
voorwaarden, met inbegrip van de prijs en 
diensten en door middel van dezelfde 
systemen en processen.
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2. Wanneer een nationale regelgevende 
instantie voornemens is functionele 
scheiding verplicht te stellen, dient het 
hiertoe een verzoek in te dienen bij de 
Commissie met:
(a) bewijs dat het opleggen van passende 
verplichtingen van de in de artikelen 9 tot 
en met 13 beschreven verplichtingen met 
het oog op doelmatige concurrentie naar 
aanleiding van een gecoördineerde 
analyse van de relevante markten in 
overeenstemming met de in artikel 16 van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) 
uiteengezette analyseprocedure, heeft 
gefaald en ook niet na langere tijd zou 
kunnen leiden tot doelmatige 
mededinging en dat er belangrijke en 
aanhoudende 
mededingingsproblemen/markttekortkomi
ngen zijn vastgesteld in verschillende van 
deze markten;
(b) een analyse van de verwachte impact 
op de regelgevende instantie, de 
onderneming en op de stimuli om in haar 
netwerk te investeren, op andere 
belanghebbenden, met name de verwachte 
impact op de mededinging op het gebied 
van infrastructuur en eventuele gevolgen 
voor de consument.
(c) een ontwerp van de voorgestelde 
maatregelen.
3. De ontwerp-adviezen omvatten de 
volgende elementen:
(a) de exacte aard en het niveau van 
scheiding, waarbij met name de 
rechtsstatus van de afzonderlijke 
bedrijfseenheid wordt vermeld;
(b) de identificatie van de activa van de 
afzonderlijke bedrijfseenheid en de 
producten of diensten die door deze 
eenheid moeten worden geleverd;
(c) de bestuursregelingen om te zorgen 
voor de onafhankelijkheid van het 
personeel dat in dienst is bij de 
afzonderlijke bedrijfseenheid, en de 
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dienovereenkomstige stimulerende 
structuur;
(d) voorschriften om te zorgen voor 
naleving van de wetgeving;
(e) voorschriften om te zorgen voor 
transparantie van de operationele 
procedures, met name naar de 
belanghebbenden toe;
(f) een toezichtprogramma om te zorgen 
voor naleving, met inbegrip van de 
publicatie van een jaarverslag.
4. Naar aanleiding van het besluit van de 
Commissie inzake de ontwerp-
maatregelen die moet worden genomen in 
overeenstemming met artikel 8, lid 3, 
voert de nationale regelgevende instantie 
een gecoördineerde analyse uit van de 
verschillende markten die verbonden zijn 
aan het toegangsnetwerk overeenkomstig 
de in artikel 16 van Richtlijn 2002/21/EG 
(Kaderrichtlijn) beschreven procedure. 
Op basis van dit onderzoek moet de 
nationale regelgevende instantie, 
overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) 
verplichtingen opleggen, handhaven, 
wijzigen of intrekken.
5. Een onderneming die functionele 
scheiding kreeg opgelegd kan worden 
onderworpen aan alle in de artikelen 9 tot 
en met 13 vermelde verplichtingen op elke
specifieke markt wanneer is vastgesteld 
dat het een onderneming betreft met 
aanmerkelijke marktmacht 
overeenkomstig artikel 16 van Richtlijn 
2002/21/EG (Kaderrichtlijn), of andere 
verplichtingen die op grond van lid 3 van 
artikel 8 door de Commissie zijn 
goedgekeurd.

Or. de

Motivering

The functional separation of vertically integrated telecommunications undertakings 
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constitutes a massive and disproportionate intervention in the rights of companies. Such a 
drastic instrument for ensuring competition would only be needed, however, if regulation of 
the access markets had failed or was in danger of failing. But not even the Commission has 
been able to detect any such failure. On the contrary, the existing regulations guarantee 
sufficient access by competitors to the infrastructure of a network operator with significant 
market power. The Commission proposal should therefore be rejected.

Amendement 686
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 9
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis Schrappen
Functionele scheiding

1. Een nationale regelgevende instantie 
kan in overeenstemming met de 
bepalingen van artikel 8, lid 3, en met 
name de tweede alinea, een verplichting 
opleggen aan verticaal geïntegreerde 
ondernemingen om activiteiten die 
verband houden met het aanbieden van 
toegangsproducten op 
groothandelsniveau in een onafhankelijke 
bedrijfseenheid te plaatsen.

Die bedrijfseenheid moet 
toegangsproducten en diensten leveren 
aan alle ondernemingen met inbegrip van 
andere bedrijfseenheden binnen de 
moedermaatschappij, binnen de dezelfde 
tijdspanne, en tegen dezelfde 
voorwaarden, met inbegrip van de prijs en 
diensten en door middel van dezelfde 
systemen en processen.

2. Wanneer een nationale regelgevende 
instantie voornemens is functionele 
scheiding verplicht te stellen, dient het 
hiertoe een verzoek in te dienen bij de 
Commissie met:
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(a) bewijs dat het opleggen van passende 
verplichtingen van de in de artikelen 9 tot 
en met 13 beschreven verplichtingen met 
het oog op doelmatige concurrentie naar 
aanleiding van een gecoördineerde 
analyse van de relevante markten in 
overeenstemming met de in artikel 16 van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) 
uiteengezette analyseprocedure, heeft 
gefaald en ook niet na langere tijd zou 
kunnen leiden tot doelmatige 
mededinging en dat er belangrijke en 
aanhoudende 
mededingingsproblemen/markttekortkomi
ngen zijn vastgesteld in verschillende van 
deze markten;

(b) een analyse van de verwachte impact 
op de regelgevende instantie, de 
onderneming en op de stimuli om in haar 
netwerk te investeren, op andere 
belanghebbenden, met name de verwachte 
impact op de mededinging op het gebied 
van infrastructuur en eventuele gevolgen 
voor de consument.

(c)een ontwerp van de voorgestelde 
maatregelen.

3. De ontwerp-adviezen omvatten de 
volgende elementen:

(a) de exacte aard en het niveau van 
scheiding, waarbij met name de 
rechtsstatus van de afzonderlijke 
bedrijfseenheid wordt vermeld;

(b) de identificatie van de activa van de 
afzonderlijke bedrijfseenheid en de 
producten of diensten die door deze 
eenheid moeten worden geleverd;

(c) de bestuursregelingen om te zorgen 
voor de onafhankelijkheid van het 
personeel dat in dienst is bij de 
afzonderlijke bedrijfseenheid, en de 
dienovereenkomstige stimulerende 
structuur;
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(d) voorschriften om te zorgen voor 
naleving van de wetgeving;

(e) voorschriften om te zorgen voor 
transparantie van de operationele 
procedures, met name naar de 
belanghebbenden toe;

(f) een toezichtprogramma om te zorgen 
voor naleving, met inbegrip van de 
publicatie van een jaarverslag.

4. Naar aanleiding van het besluit van de 
Commissie inzake de ontwerp-
maatregelen die moet worden genomen in 
overeenstemming met artikel 8, lid 3, 
voert de nationale regelgevende instantie 
een gecoördineerde analyse uit van de 
verschillende markten die verbonden zijn 
aan het toegangsnetwerk overeenkomstig 
de in artikel 16 van Richtlijn 2002/21/EG 
(Kaderrichtlijn) beschreven procedure. 
Op basis van dit onderzoek moet de 
nationale regelgevende instantie, 
overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) 
verplichtingen opleggen, handhaven, 
wijzigen of intrekken.

5. Een onderneming die functionele 
scheiding kreeg opgelegd kan worden 
onderworpen aan alle in de artikelen 9 tot 
en met 13 vermelde verplichtingen op elke 
specifieke markt wanneer is vastgesteld 
dat het een onderneming betreft met 
aanmerkelijke marktmacht 
overeenkomstig artikel 16 van Richtlijn 
2002/21/EG (Kaderrichtlijn), of andere 
verplichtingen die op grond van lid 3 van 
artikel 8 door de Commissie zijn 
goedgekeurd.

Or. en

Motivering

Functional separation is an advanced tool, adequate for saturated markets. It will grow to 
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vertically integrated companies disincentive to invest in new networks or in upgrading the 
existing ones and will consequently negatively affect the roll-out of next generation high-
speed access networks. Instead of functional separation, we should have stronger guidelines 
to NRAs through BERT for more transparency on local loop unbundling, which is anyway 
foreseen under the current framework.

Amendement 687
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 9
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 bis– lid 1 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een nationale regelgevende instantie kan 
in overeenstemming met de bepalingen van 
artikel 8, lid 3, en met name de tweede 
alinea, een verplichting opleggen aan 
verticaal geïntegreerde ondernemingen om 
activiteiten die verband houden met het 
aanbieden van toegangsproducten op 
groothandelsniveau in een onafhankelijke 
bedrijfseenheid te plaatsen.

1. A national regulatory authority may, in 
accordance with the provisions of Article 
8, and in particular the second 
subparagraph of Article 8(3), impose an 
obligation on vertically integrated 
undertakings to place activities related to 
the wholesale provision of access products 
in an independently operating business unit 
where:

Or. en

Amendement 688
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 9
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 bis – lid 1 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een nationale regelgevende instantie kan 
in overeenstemming met de bepalingen van 
artikel 8, lid 3, en met name de tweede 
alinea, een verplichting opleggen aan 
verticaal geïntegreerde ondernemingen om 
activiteiten die verband houden met het 
aanbieden van toegangsproducten op 

1. Een nationale regelgevende instantie kan 
in overeenstemming met de bepalingen van 
artikel 8, lid 3, en met name de tweede 
alinea, een verplichting opleggen aan 
verticaal geïntegreerde ondernemingen om 
activiteiten die verband houden met het 
aanbieden van toegangsproducten op 
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groothandelsniveau in een onafhankelijke 
bedrijfseenheid te plaatsen.

groothandelsniveau in een onafhankelijke 
bedrijfseenheid te plaatsen. This provision 
shall apply only where there are persisting 
competition problems on the market.

Or. pl

Motivering

This amendment seeks to ensure effective implementation of Article 13a(1).

Amendement 689
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 9
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 bis – lid 1 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een nationale regelgevende instantie kan 
in overeenstemming met de bepalingen van 
artikel 8, lid 3, en met name de tweede 
alinea, een verplichting opleggen aan 
verticaal geïntegreerde ondernemingen om 
activiteiten die verband houden met het 
aanbieden van toegangsproducten op 
groothandelsniveau in een onafhankelijke 
bedrijfseenheid te plaatsen.

1. A national regulatory authority may, in  
accordance with the provisions of Article 
8, and in particular the second 
subparagraph of Article 8(3), impose as an 
exceptional remedy an obligation on 
vertically integrated undertakings to place 
activities related to the wholesale provision 
of access products in an independently 
operating business unit.

Or. en

Amendement 690
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 9
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 bis – lid 1 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een nationale regelgevende instantie kan 
in overeenstemming met de bepalingen van 

1. A national regulatory authority may, in 
accordance with the provisions of Article 
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artikel 8, lid 3, en met name de tweede 
alinea, een verplichting opleggen aan 
verticaal geïntegreerde ondernemingen om 
activiteiten die verband houden met het 
aanbieden van toegangsproducten op 
groothandelsniveau in een onafhankelijke 
bedrijfseenheid te plaatsen. 

8, and in particular the second 
subparagraph of Article 8(3), impose, as 
an exceptional measure, an obligation on 
vertically integrated undertakings to place 
activities related to the wholesale provision 
of access products in an independently 
operating business unit.

Or. ro

Motivering

Separation of functions should be an exceptional measure. In areas where the penetration of 
communications services is very low, measures should be taken to encourage investment.

Amendement 691
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 9
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 bis – lid 1 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die bedrijfseenheid moet 
toegangsproducten en diensten leveren 
aan alle ondernemingen met inbegrip van 
andere bedrijfseenheden binnen de 
moedermaatschappij, binnen de dezelfde 
tijdspanne, en tegen dezelfde 
voorwaarden, met inbegrip van de prijs en 
diensten en door middel van dezelfde 
systemen en processen. 

Schrappen

Or. en

Amendement 692
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 9
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 bis – lid 1 – eerste alinea
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die bedrijfseenheid moet 
toegangsproducten en diensten leveren aan 
alle ondernemingen met inbegrip van 
andere bedrijfseenheden binnen de 
moedermaatschappij, binnen de dezelfde 
tijdspanne, en tegen dezelfde voorwaarden, 
met inbegrip van de prijs en diensten en 
door middel van dezelfde systemen en 
processen. 
.

Die bedrijfseenheid moet 
toegangsproducten en diensten leveren aan 
alle ondernemingen met inbegrip van 
andere bedrijfseenheden binnen de 
moedermaatschappij, binnen de dezelfde 
tijdspanne, en tegen dezelfde voorwaarden, 
met inbegrip van de prijs en diensten en 
door middel van dezelfde systemen en 
processen. De nationale regelgevende 
instanties mogen een verplichting 
opleggen met betrekking tot de scheiding 
van functies in markten waar 
mededinging aanwezig is inzake 
toegangsinfrastructuur voor 
eindconsumenten en waar de graad van 
penetratie van vaste telefoondiensten 
uiterst laag is, maar uitsluitend onder 
omstandigheden waar alle andere 
maatregelen tot stimulering van de 
mededinging hebben gefaald.

Or. ro

Motivering

Scheiding van functies moet een uitzonderlijke maatregel zijn. In gebieden waar de penetratie 
van communicatiediensten uiterst laag is, moeten maatregelen worden genomen om 
investeringen aan te moedigen. 

Amendement 693
Ivo Belet

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bewijs dat het opleggen van passende 
verplichtingen van de in de artikelen 9 tot 
en met 13 beschreven verplichtingen met 

(a) bewijs dat het opleggen van passende 
verplichtingen van de in de artikelen 9 tot 
en met 13 beschreven verplichtingen met 



PE407.731v01-00 138/154 AM\726891NL.doc

NL

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

het oog op doelmatige concurrentie naar 
aanleiding van een gecoördineerde analyse 
van de relevante markten in 
overeenstemming met de in artikel 16 van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) 
uiteengezette analyseprocedure, heeft 
gefaald en ook niet na langere tijd zou 
kunnen leiden tot doelmatige mededinging 
op detailhandelsniveau en dat er 
belangrijke en aanhoudende 
mededingingsproblemen/markttekortkomin
gen zijn vastgesteld in verschillende van 
deze markten en in het bijzonder een 
aanhoudend falen om doeltreffende niet-
discriminatie te verwezenlijken in 
verschillende van de betreffende markten.

Or. en

Amendement 694
Ivo Belet

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) De nationale regelgevende 
instantie heeft alle nodige stappen 
ondernomen om de passende 
verplichtingen van de artikelen 9 tot en 
met 13 te handhaven, rekening houdend 
met de beste praktijken van de Europese 
nationale regelgevende instanties, en 
tevens is er voldoende tijd verstreken voor 
de volledige inwerkingtreding van deze 
stappen. 

Or. en
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Amendement 695
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 9
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 bis – lid 2 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) Er is binnen een redelijke termijn 
geen of weinig vooruitzicht op 
concurrentie op infrastructuurgebied.

Or. en

Amendement 696
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 9
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 bis – lid 2 – letter a quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a quater) De regelgevende instantie kan 
aantonen dat de kosten voortvloeiend uit 
de verplichting die aan de onderneming 
wordt opgelegd, met inbegrip van de 
verwachte impact op de regelgevende 
instantie, op de stimuli voor de 
onderneming om in haar netwerk te 
investeren, op andere belanghebbenden 
en met name op de mededinging op het 
gebied van infrastructuur en eventuele 
gevolgen voor de consument, aanzienlijk 
lager zijn dan de voordelen.

Or. en
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Amendement 697
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 9
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 bis – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De nationale regelgevende instantie legt 
geen functionele scheiding op als 
regelgevende oplossing voor markten 
waarin er op infrastructuur gegronde 
concurrentie voor detailhandelsdiensten 
bestaat en/of markten waarin de 
penetratie van vaste 
telecommunicatiediensten zeer laag is.

Or. en

Amendement 698
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 9
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 bis – lid 2 – eerste alinea – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een nationale regelgevende 
instantie voornemens is functionele 
scheiding verplicht te stellen, dient het 
hiertoe een verzoek in te dienen bij de 
Commissie met:

2. Die gescheiden bedrijfseenheid moet 
toegangsproducten en diensten leveren 
aan alle ondernemingen met inbegrip van 
andere bedrijfseenheden binnen de 
moedermaatschappij, binnen de dezelfde 
tijdspanne, en tegen dezelfde 
voorwaarden, met inbegrip van de prijs en 
diensten en door middel van dezelfde 
systemen en processen.

Or. en
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Amendement 699
Mary Honeyball

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 9
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 bis – lid 2 – eerste alinea – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een nationale regelgevende 
instantie voornemens is functionele 
scheiding verplicht te stellen, dient het 
hiertoe een verzoek in te dienen bij de 
Commissie met:

2. Wanneer een nationale regelgevende 
instantie voornemens is functionele 
scheiding verplicht te stellen, dient het 
hiertoe een voorstel in te dienen bij de 
Commissie met:

Or. en

Motivering

Voor ernstige economische knelpunten moet een functionele scheiding beschikbaar zijn als 
oplossing voor NRI’s, die moet dienen als stimulans voor gevestigde exploitanten om niet-
discriminerende voorwaarden te stellen. Niettemin kan het vereiste voor NRI’s om te bewijzen 
dat mededinging langere tijd heeft gefaald alvorens functionele scheiding voor te stellen 
leiden tot een onnodige vertraging bij de verwezenlijking van een concurrerende markt.  Het 
zou functionele scheiding feitelijk onmogelijk kunnen maken voor NRI’s.

Amendement 700
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bewijs dat het opleggen van passende 
verplichtingen van de in de artikelen 9 tot 
en met 13 beschreven verplichtingen met 
het oog op doelmatige concurrentie naar 
aanleiding van een gecoördineerde 
analyse van de relevante markten in 
overeenstemming met de in artikel 16 van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) 
uiteengezette analyseprocedure, heeft 

(a) bewijs dat er belangrijke en 
aanhoudende 
mededingingsproblemen/markttekortkomin
gen zijn vastgesteld in verschillende 
productmarkten en dat deze maatregel het 
meest effectieve en efficiënte middel is om 
dergelijke tekortkomingen op te lossen.
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gefaald en ook niet na langere tijd zou 
kunnen leiden tot doelmatige 
mededinging en dat er belangrijke en 
aanhoudende 
mededingingsproblemen/markttekortkomin
gen zijn vastgesteld in verschillende van 
deze markten;

Or. en

Motivering

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

Amendement 701
Ivo Belet

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) bewijs dat aan de in lid 1 genoemde 
voorwaarden is voldaan;
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mededinging en dat er belangrijke en 
aanhoudende 
mededingingsproblemen/markttekortkomi
ngen zijn vastgesteld in verschillende van 
deze markten;

Or. en

Amendement 702
Mary Honeyball

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) bewijs dat het opleggen van passende 
verplichtingen van de in de artikelen 9 
tot en met 13 beschreven verplichtingen 
met het oog op doelmatige concurrentie 
naar aanleiding van een gecoördineerde 
analyse van de relevante markten heeft 
gefaald en ook niet na langere tijd zou 
kunnen leiden tot doelmatige 
mededinging en dat deze maatregel het 
meest effectieve en efficiënte middel is 
om dergelijke tekortkomingen op te 
lossen;

Or. en

Motivering

Voor ernstige economische knelpunten moet een functionele scheiding beschikbaar zijn als 
oplossing voor NRI’s, die moet dienen als stimulans voor gevestigde exploitanten om niet-
discriminerende voorwaarden te stellen. Niettemin kan het vereiste voor NRI’s om te bewijzen 
dat mededinging langere tijd heeft gefaald alvorens functionele scheiding voor te stellen 
leiden tot een onnodige vertraging bij de verwezenlijking van een concurrerende markt.  Het 
zou functionele scheiding feitelijk onmogelijk kunnen maken voor NRI’s.
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Amendement 703
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) bewijs dat het opleggen van passende 
verplichtingen van de in de artikelen 9 tot 
en met 13 beschreven verplichtingen met 
het oog op doelmatige concurrentie naar 
aanleiding van een analyse van de 
relevante markt in overeenstemming met 
de in artikel 16 van Richtlijn 2002/21/EG 
(Kaderrichtlijn) uiteengezette 
analyseprocedure, heeft gefaald en ook zou 
falen om problemen op die markt aan te 
pakken; 

Or. en

Motivering

Functionele scheiding moet niet worden gezien als laatste mogelijkheid nadat al het andere 
heeft gefaald en de markten niet zijn gemonopoliseerd, maar als oplossing die moet worden 
toegepast indien het een effectieve en efficiënte maatregel is voor het mededingingsprobleem 
dat is vastgesteld door de NRI.  De reden dat lid b moet worden geschrapt is dat volgens de 
artikelen 6 en 8 van de kaderrichtlijn de verplichting om overleg te voeren met 
belanghebbenden en om passende maatregelen te nemen met inachtneming van sociaal-
economische analyses reeds bestaat.
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Amendement 704
Ivo Belet

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een analyse van de verwachte impact 
op de regelgevende instantie, de 
onderneming en op de stimuli om in haar 
netwerk te investeren, op andere 
belanghebbenden, met name de verwachte 
impact op de mededinging op het gebied 
van infrastructuur en eventuele gevolgen 
voor de consument.

Schrappen

Or. en

Amendement 705
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een analyse van de verwachte impact 
op de regelgevende instantie, de 
onderneming en op de stimuli om in haar 
netwerk te investeren, op andere 
belanghebbenden, met name de verwachte 
impact op de mededinging op het gebied 
van infrastructuur en eventuele gevolgen 
voor de consument.

(b) een analyse van de kosten en baten van 
de maatregelen, waaronder de verwachte 
impact op de regelgevende instantie, de 
onderneming en op investeringen, 
mededinging en de consument;

Or. en
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Motivering

Since functional separation can provide a means to simplify enforcement for the Authority 
and regulated operator, it should be possible for Regulators to make use of this measure on a 
forward-looking basis (for serious enduring bottlenecks) and not only after there is a long-
standing failure of enforcement which means that remedies have been ineffective over an 
extended period (and thus competition has failed to develop). It is important to refer to 
‘effective’ competition as some infrastructure competition could exist without being sufficient 
to provide an effective constraint on the dominant operator (as in the UK).

Amendement 706
Mary Honeyball

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een analyse van de verwachte impact 
op de regelgevende instantie, de 
onderneming en op de stimuli om in haar 
netwerk te investeren, op andere 
belanghebbenden, met name de verwachte 
impact op de mededinging op het gebied 
van infrastructuur en eventuele gevolgen 
voor de consument.

(b) een analyse van de kosten en baten van 
de maatregelen, waaronder de verwachte 
impact op de regelgevende instantie, de 
onderneming en op investeringen, 
mededinging en de consument;

Or. en

Motivering

Voor ernstige economische knelpunten moet een functionele scheiding beschikbaar zijn als 
oplossing voor NRI’s, die moet dienen als stimulans voor gevestigde exploitanten om niet-
discriminerende voorwaarden te stellen. Niettemin kan het vereiste voor NRI’s om te bewijzen 
dat mededinging langere tijd heeft gefaald alvorens functionele scheiding voor te stellen 
leiden tot een onnodige vertraging bij de verwezenlijking van een concurrerende markt.  Het 
zou functionele scheiding feitelijk onmogelijk kunnen maken voor NRI’s.
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Amendement 707
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een analyse van de verwachte impact 
op de regelgevende instantie, de 
onderneming en op de stimuli om in haar 
netwerk te investeren, op andere 
belanghebbenden, met name de verwachte 
impact op de mededinging op het gebied 
van infrastructuur en eventuele gevolgen 
voor de consument.

Schrappen

Or. en

Motivering

Functionele scheiding moet niet worden gezien als laatste mogelijkheid nadat al het andere 
heeft gefaald en de markten niet zijn gemonopoliseerd, maar als oplossing die moet worden 
toegepast indien het een effectieve en efficiënte maatregel is voor het mededingingsprobleem 
dat is vastgesteld door de NRI.  De reden dat lid b moet worden geschrapt is dat volgens de 
artikelen 6 en 8 van de kaderrichtlijn de verplichting om overleg te voeren met 
belanghebbenden en om passende maatregelen te nemen met inachtneming van sociaal-
economische analyses reeds bestaat.

Amendement 708
Ivo Belet

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een ontwerp van de voorgestelde 
maatregelen.

Schrappen

Or. en
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Amendement 709
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 9
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 ter Schrappen
Vrijwillige scheiding door een verticaal 

geïntegreerde onderneming
1. Ondernemingen waarvan is vastgesteld 
dat zij aanmerkelijke marktmacht hebben 
in een of verschillende markten in 
overeenstemming met artikel 16 van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) 
delen de nationale regelgevende instantie 
vooraf mee of zij voornemens zijn hun 
plaatselijke toegangsnetwerkactiva over te 
dragen of een belangrijk deel ervan aan 
een afzonderlijke rechtseenheid met een 
verschillende eigenaar, of een 
afzonderlijke bedrijfseenheid op te richten 
om alle kleinhandelaren, met inbegrip 
van de eigen kleinhandelafdelingen, 
volledige equivalente toegangsproducten 
aan te bieden
2. De nationale regelgevende instantie 
onderzoekt welk het effect de 
voorgenomen transactie zal hebben op de 
bestaande regelgevende verplichtingen op 
grond van Richtlijn 2002/21/EG 
(Kaderrichtlijn).
Hiertoe voert de nationale regelegevende 
instantie een gecoördineerde analyse uit 
van de verschillende markten die 
verbonden zijn aan het toegangsnetwerk 
in overeenstemming met de in artikel 16 
van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) 
beschreven procedure.
Op basis van dit onderzoek moet de 
nationale regelgevende instantie, 
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overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) 
verplichtingen opleggen, handhaven, 
wijzigen of intrekken.
3. De juridisch en/of operationeel 
gescheiden bedrijfseenheden kunnen 
worden onderworpen aan alle in de 
artikelen 9 tot en met 13 vermelde 
verplichtingen op alle specifieke markten 
waar is vastgesteld dat de onderneming 
aanmerkelijke marktmacht heeft 
overeenkomstig artikel 16 van Richtlijn 
2002/21/EG (Kaderrichtlijn), of andere 
verplichtingen die de Commissie op grond 
van artikel 8, lid 3, heeft toegestaan.

Or. de

Motivering

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

Amendement 710
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 10 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) het volgende artikel 19 bis wordt 
ingevoegd:

"Artikel 19 bis
Verstrijking

De geldigheid van de artikelen 8 tot en 
met 13 verstrijkt op 1 januari 2014.”

Or. de
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Motivering

Gewaarborgd moet worden dat de overgang van voorafgaande regelgeving naar de 
toepassing van algemene mededingingswetgeving in de sector telecommunicatie na vijf jaar 
wordt geëvalueerd.

Amendement 711
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 10 ter (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Bijlage II – inleiding – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 ter) In het inleidende gedeelte van 
bijlage II wordt punt (a) vervangen door:

"(a) "subnetwerk": een gedeeltelijk 
aansluitnetwerk dat het 
netwerkaansluitpunt verbindt met een 
concentratiepunt of een nader bepaald 
tussenliggend aansluitpunt in het vaste 
openbare elektronische-
communicatienetwerk, waar de 
verbinding technisch toegankelijk is;”

Or. en

Motivering

Het amendement actualiseert de omschrijving van toegang als gevolg van dominantie in het 
aansluitpunt in de Toegangsrichtlijn om de technische neutraliteit te waarborgen en de 
definitie in overeenstemming te brengen met de nieuwe definitie in de relevante markten van 
de Commissie. Tegen de tijd dat de amendementen worden goedgekeurd, zijn veel 
aansluitnetten waarschijnlijk deels of geheel van glasvezel, om welke reden technologische 
neutraliteit nodig is om ervoor te zorgen dat het kader ook de toekomst bruikbaar is.
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Amendement 712
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 10 quater (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Bijlage II – inleiding – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 quater) In het inleidende gedeelte van 
bijlage II wordt punt (c) vervangen door:

"(c) "volledig ontbundelde toegang tot 
het aansluitnetwerk": het verlenen van 
toegang aan een ontvanger tot het 
aansluitnetwerk of het subnetwerk van 
de aangemelde exploitant, waarbij 
toestemming wordt verleend voor het 
gebruik van de volledige capaciteit van 
de netwerkinfrastructuur;”

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het amendement Hökmark op bijlage II, eerste alinea, letter a.

Amendement 713
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 10 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Bijlage II – inleiding – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 quinquies) In het inleidende gedeelte 
van bijlage II wordt punt (d) vervangen 
door:
"(d) "gedeelde toegang tot het 
aansluitnetwerk": het verlenen van 
toegang aan een ontvanger tot het 
aansluitnetwerk of subnetwerk van de 
aangemelde exploitant, waarbij 
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toestemming wordt verleend voor het 
gebruik van een gespecificeerd deel van 
de capaciteiten van de 
netwerkinfrastructuur, zoals een deel van 
de beschikbare frequenties of 
golflengten, bijvoorbeeld het buiten de 
spraakband liggende deel van het 
frequentiespectrum van de twee 
metaaldraden;

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het amendement Hökmark op bijlage II, eerste alinea, letter a.

Amendement 714
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 10 sexies (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Bijlage II – inleiding – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 sexies) Aan het inleidende deel van 
bijlage II wordt het volgende punt 
toegevoegd:

(d bis) “wholesale breedbandtoegang”: 
niet-fysieke of virtuele netwerktoegang 
tot het aansluitnet of subnetwerk, met 
dataverkeer in twee richtingen via het 
aansluitnet of het subnetwerk naar 
specifieke toegangspunten in het vaste 
openbare elektronische 
communicatienetwerk;

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het amendement Hökmark op bijlage II, eerste alinea, letter a.
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Amendement 715
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 10 septies (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Bijlage II – deel A

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 septies) Bijlage II, punt 4, wordt 
vervangen door:

“A. Voorwaarden voor ontbundelde 
toegang

1. Netwerkelementen waartoe toegang 
wordt aangeboden, met in het bijzonder 
de volgende elementen, tezamen met 
passende bijbehorende faciliteiten:

(a) ontbundelde toegang tot 
aansluitnetten en subnetwerken;

(b) toegang tot kabelgoten voor de 
installatie van toegangs- en 
omleidingsnetwerken;

(c) wholesale breedbandtoegang op 
passende punten in het netwerk om een 
doeltreffende nationale mededinging te 
waarborgen, en die een functionaliteit 
mogelijk maakt die equivalent is aan 
ontbundelde toegang waar een 
dergelijke toegang technisch of 
economisch niet haalbaar is;

2. Informatie over de plaatsen van de 
fysieke aansluitpunten, waaronder 
straatkasten en distributienetwerken, 
beschikbaarheid van aansluitnetwerken 
en subnetwerken, kabelgoten en 
omleidingsnetwerken op bepaalde delen 
van het toegangsnet; 

3. Technische voorwaarden die verband 
houden met toegang tot en gebruik van 
aansluitnetwerken, subnetwerken en 
kabelgoten, met inbegrip van de 
technische kenmerken van de 
tweeaderige metaalleiding en/of 
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glasvezel, kabeldistributeurs, 
kabelgoten en  bijbehorende 
faciliteiten;

4. Procedures voor het bestellen en 
verstrekken, gebruiksbeperkingen.”

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het amendement Hökmark op bijlage II, eerste alinea, letter a.

Amendement 716
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 10 nonies (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Bijlage II – deel B – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 octies) In bijlage II, deel B, onderdeel 
II, wordt punt 1 vervangen door:

"1. Informatie over de relevante 
plaatsen of van de aangemelde 
exploitanten de locatie van hun 
apparatuur.”

Or. en

Motivering

Het amendement actualiseert de omschrijving van toegang als gevolg van dominantie in het 
aansluitpunt in de Toegangsrichtlijn om de technische neutraliteit te waarborgen en de 
definitie in overeenstemming te brengen met de nieuwe definitie in de relevante markten van 
de Commissie. Tegen de tijd dat de amendementen worden goedgekeurd, zijn veel 
aansluitnetten waarschijnlijk deels of geheel van glasvezel, om welke reden technologische 
neutraliteit nodig is om ervoor te zorgen dat het kader ook de toekomst bruikbaar is.
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