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Amendement 111
Gunnar Hökmark

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(5) Om te zorgen voor een evenredige en 
aangepaste aanpak van uiteenlopende 
mededingingsomstandigheden, kunnen de 
nationale regelgevende instanties markten 
op subnationale basis definiëren en/of
regelgevingsverplichtingen opheffen op 
markten en/of in geografische gebieden
waar er een daadwerkelijke concurrentie 
wat betreft de infrastructuur bestaat. 

(5) Bij het verrichten van marktanalyses
moeten de NRI’s trachten te waarborgen 
dat de regulering het wijdverspreide 
gebruik van de infrastructuur
vereenvoudigt, voor zover economisch 
haalbaar, en de consument in alle 
geografische gebieden in staat stelt van 
daadwerkelijke concurrentie te profiteren.
Om te zorgen voor een evenredige en 
aangepaste aanpak van uiteenlopende 
mededingingsomstandigheden, kunnen de 
nationale regelgevende instanties markten 
op subnationale basis definiëren en 
regelgevingsverplichtingen opheffen op 
geografische markten waar er een 
daadwerkelijke concurrentie wat betreft de 
infrastructuur bestaat.

Bij het beoordelen welke de meest 
geschikte toegangsverplichtingen zijn ter 
vereenvoudiging van doeltreffende 
investeringen en daadwerkelijke 
concurrentie, moeten de nationale
regelgevende instanties waar mogelijk
rekening houden met de bestaande 
uiteenlopende omstandigheden in de 
verschillende geografische gebieden 
binnen hun lidstaten en tegelijkertijd de 
consumentenbelangen behartigen, met 
inbegrip van de belangen van de 
plattelandsbevolking, en de interne markt
beschermen.

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld als compromis inzake de kwestie van de geografische segmentatie, 
dat aansluit op de beginselen van het mededingingsrecht die de NRI’s bij de marktanalyse 
moeten hanteren.
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Amendement 112
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(5) Om te zorgen voor een evenredige en 
aangepaste aanpak van uiteenlopende 
mededingingsomstandigheden, kunnen de 
nationale regelgevende instanties markten 
op subnationale basis definiëren en/of
regelgevingsverplichtingen opheffen op 
markten en/of in geografische gebieden
waar er een daadwerkelijke concurrentie 
wat betreft de infrastructuur bestaat.

(5) Bij het verrichten van marktanalyses 
moeten de NRI’s trachten te waarborgen 
dat de regulering het wijdverspreide 
gebruik van de infrastructuur 
vereenvoudigt, voor zover economisch 
haalbaar, en de consument in alle 
geografische gebieden in staat stelt van 
daadwerkelijke concurrentie te profiteren.
Om te zorgen voor een evenredige en 
aangepaste aanpak van uiteenlopende 
mededingingsomstandigheden, kunnen de 
nationale regelgevende instanties markten 
op subnationale basis definiëren en 
regelgevingsverplichtingen opheffen op 
geografische markten waar er een 
daadwerkelijke concurrentie wat betreft de 
infrastructuur bestaat.

Bij het beoordelen welke de meest 
geschikte toegangsverplichtingen zijn ter 
vereenvoudiging van doeltreffende 
investeringen en daadwerkelijke 
concurrentie, moeten de nationale 
regelgevende instanties waar mogelijk 
rekening houden met de bestaande 
uiteenlopende omstandigheden in de 
verschillende geografische gebieden 
binnen hun lidstaten en tegelijkertijd de 
consumentenbelangen behartigen, met 
inbegrip van de belangen van de 
plattelandsbevolking, en de interne markt 
beschermen.

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld als compromis inzake de kwestie van de geografische segmentatie, 
dat aansluit op de beginselen van het mededingingsrecht die de NRI’s bij de marktanalyse 
moeten hanteren.
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Amendement 113
Amalia Sartori

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(5) Om te zorgen voor een evenredige en 
aangepaste aanpak van uiteenlopende 
mededingingsomstandigheden, kunnen de 
nationale regelgevende instanties markten 
op subnationale basis definiëren en/of
regelgevingsverplichtingen opheffen op 
markten en/of in geografische gebieden
waar er een daadwerkelijke concurrentie 
wat betreft de infrastructuur bestaat.

(5) Bij het verrichten van marktanalyses 
moeten de NRI’s trachten te waarborgen 
dat de regulering het wijdverspreide 
gebruik van de infrastructuur 
vereenvoudigt, voor zover economisch 
haalbaar, en de consument in alle 
geografische gebieden in staat stelt van 
daadwerkelijke concurrentie te profiteren.
Om te zorgen voor een evenredige en 
aangepaste aanpak van uiteenlopende 
mededingingsomstandigheden, kunnen de 
nationale regelgevende instanties markten 
op subnationale basis definiëren en 
regelgevingsverplichtingen opheffen op 
geografische markten waar er een 
daadwerkelijke concurrentie wat betreft de 
infrastructuur bestaat.

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld als compromis inzake de kwestie van de geografische segmentatie, 
dat aansluit op de beginselen van het mededingingsrecht die de NRI’s bij de marktanalyse 
moeten hanteren.

Amendement 114
Erika Mann

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Overweging 14 bis (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(14 bis) Investeringen in nieuwe en betere 
toegangsstructuur worden vaak 
gekenmerkt door hun aanzienlijke 
kapitaalvereisten, de onzekerheid over de 
vraag en een lange economische
levensduur, die hogere risico’s
meebrengen. Richtlijnen 2002/21/EG en 
2002/19/EG moeten een regelgeving 
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ondersteunen die investeringen in 
dergelijke infrastructuur stimuleren door 
de nationale regelgevende instanties de 
voorwaarden te laten vaststellen voor 
toegang tot de nieuw aangelegde 
infrastructuur over opeenvolgende 
toetsingstermijnen zolang er op de markt 
een aanmerkelijke marktmacht aanwezig 
is om alle exploitanten zekerheid over hun 
planning te bieden, door eerlijke 
regelingen voor risicodeling toe te staan 
tussen investeerders en ondernemingen 
die toegang willen hebben om gelijke 
kansen te creëren voor de oorspronkelijke 
investeerder en exploitanten die profiteren 
van toegang tot de nieuwe infrastructuur, 
en door marktgerichte prijsmechanismen 
te ondersteunen die voldoende flexibiliteit 
bieden om verschillende voor 
verschillende producten en 
productkwaliteiten prijzen vast te stellen, 
die de waarde van het product en/of de 
dienst aan de consument duidelijk maken.

Or. en

Motivering

Deze overweging stuurt de nationale regelgevende instanties bij de toepassing van de 
regelgevingsbeginselen uit artikel 8, lid 4, letter a, van de kaderrichtlijn.

Amendement 115
Dominique Vlasto

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Overweging 14 ter (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(14 ter) Bij het opleggen van 
verplichtingen voor de toegang tot nieuwe 
en betere infrastructuur, moeten de 
nationale regelgevende instanties ervoor 
zorgen dat de voorwaarden voor toegang 
de omstandigheden weerspiegelen die aan 
het besluit tot investering ten grondslag 
lagen en onder meer rekening houden 
met de ontwikkelingskosten, het 
verwachte animo voor de nieuwe 
producten en diensten en het verwachte 
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prijsniveau voor de consument. 
Bovendien moeten de nationale 
regelgevende instanties in staat zijn zo 
nodig voorwaarden vast te stellen voor de 
toegang over een voldoende lange termijn 
om de investeerders zekerheid over hun 
planning te bieden. Deze voorwaarden 
kunnen ook prijsafspraken inhouden die 
afhangen van de omvang of duur van een 
contract, mits dergelijke afspraken vallen 
binnen het Gemeenschapsrecht. 
Prijsafspraken zijn echter niet toegestaan 
wanneer ze discriminerend werken ten 
gunste van de exploitant met 
aanmerkelijke marktmacht, bijvoorbeeld 
door middel van een margin squeeze, door 
de verhoging van instapdrempels of door 
het op enigerlei andere wijze belemmeren 
van de ontwikkeling van daadwerkelijke 
concurrentie in de dienstverlening aan 
consumenten en bedrijven.
Met het oog op de omvang van de voor 
nieuwe en betere infrastructuur 
noodzakelijke investeringen, kunnen 
samenwerkingsovereenkomsten tussen 
marktspelers de ontwikkeling van 
volgende-generatienetwerken versnellen 
en versterken ten gunste van de 
consument, mits de concurrentie, mede 
door het zo nodig opleggen van 
toegangsverplichtingen, is gewaarborgd.

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld als compromis tussen het Parlement en de Raad door de 
verduidelijking van amendementen op artikel 8 van de Kaderrichtlijn en artikel 13 van de 
Toegangsrichtlijn en door de weergave van zowel de noodzaak om een billijke beloning voor 
investeerders in volgende-generatietoegang mogelijk te maken als de concurrentie te 
beschermen.
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Amendement 116
Amalia Sartori

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Overweging 14 ter (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(14 ter) Bij het opleggen van 
verplichtingen voor de toegang tot nieuwe 
en betere infrastructuur, moeten de 
nationale regelgevende instanties ervoor 
zorgen dat de voorwaarden voor toegang 
de omstandigheden weerspiegelen die aan 
het besluit tot investering ten grondslag 
lagen en onder meer rekening houden 
met de ontwikkelingskosten, het 
verwachte animo voor de nieuwe 
producten en diensten en het verwachte 
prijsniveau voor de consument. 
Bovendien moeten de nationale 
regelgevende instanties in staat zijn zo 
nodig voorwaarden vast te stellen voor de 
toegang over een voldoende lange termijn 
om de investeerders zekerheid over hun 
planning te bieden en tegelijkertijd een 
periodieke beoordeling van de juistheid 
van de gemaakte aannames mogelijk te 
maken. 

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld als compromis tussen de Raad en het Parlement door de 
verduidelijking van amendementen op artikel 8, lid 4 sub a, inzake de doelstellingen van de 
regelgevers in verband met volgende-generatietoegang.

Amendement 117
Anne Laperrouze, Fiona Hall

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Overweging 14 ter (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(14 ter) Bij het opleggen van 
verplichtingen voor de toegang tot nieuwe 
en betere infrastructuur, moeten de 
nationale regelgevende instanties ervoor 
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zorgen dat de voorwaarden voor toegang 
de omstandigheden weerspiegelen die aan 
het besluit tot investering ten grondslag 
lagen en onder meer rekening houden 
met de ontwikkelingskosten, het 
verwachte animo voor de nieuwe 
producten en diensten en het verwachte 
prijsniveau voor de consument. 
Bovendien moeten de nationale 
regelgevende instanties in staat zijn zo 
nodig voorwaarden vast te stellen voor de 
toegang over een voldoende lange termijn 
om de investeerders zekerheid over hun 
planning te bieden. Deze voorwaarden 
kunnen ook prijsafspraken inhouden die 
afhangen van de omvang of duur van een 
contract, mits dergelijke afspraken vallen 
binnen het Gemeenschapsrecht. 
Prijsafspraken zijn echter niet toegestaan 
wanneer ze discriminerend werken ten 
gunste van de exploitant met 
aanmerkelijke marktmacht, bijvoorbeeld 
door middel van een margin squeeze, door 
de verhoging van instapdrempels of door 
het op enigerlei andere wijze belemmeren 
van de ontwikkeling van daadwerkelijke 
concurrentie in de dienstverlening aan 
consumenten en bedrijven.
Met het oog op de omvang van de voor 
nieuwe en betere infrastructuur 
noodzakelijke investeringen, kunnen 
samenwerkingsovereenkomsten tussen 
marktspelers de ontwikkeling van 
volgende-generatienetwerken versnellen 
en versterken ten gunste van de 
consument, mits de concurrentie, mede 
door het zo nodig opleggen van 
toegangsverplichtingen, is gewaarborgd.

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld als compromis tussen het Parlement en de Raad door de 
verduidelijking van amendementen op artikel 8 van de Kaderrichtlijn en artikel 13 van de 
Toegangsrichtlijn en door de weergave van zowel de noodzaak om een billijke beloning voor 
investeerders in volgende-generatietoegang mogelijk te maken als de concurrentie te 
beschermen.
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Amendement 118
Gunnar Hökmark

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Overweging 14 ter (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(14 ter) Bij het opleggen van 
verplichtingen voor de toegang tot nieuwe 
en betere infrastructuur, moeten de 
nationale regelgevende instanties ervoor 
zorgen dat de voorwaarden voor toegang 
de omstandigheden weerspiegelen die aan 
het besluit tot investering ten grondslag 
lagen en onder meer rekening houden 
met de ontwikkelingskosten, het 
verwachte animo voor de nieuwe 
producten en diensten en het verwachte 
prijsniveau voor de consument. 
Bovendien moeten de nationale 
regelgevende instanties in staat zijn zo 
nodig voorwaarden vast te stellen voor de 
toegang over een voldoende lange termijn 
om de investeerders zekerheid over hun 
planning te bieden. Deze voorwaarden 
kunnen ook prijsafspraken inhouden die 
afhangen van de omvang of duur van een 
contract, mits dergelijke afspraken vallen 
binnen het Gemeenschapsrecht. 
Prijsafspraken zijn echter niet toegestaan 
wanneer ze discriminerend werken ten 
gunste van de exploitant met 
aanmerkelijke marktmacht, bijvoorbeeld 
door middel van een margin squeeze, door 
de verhoging van instapdrempels of door 
het op enigerlei andere wijze belemmeren 
van de ontwikkeling van daadwerkelijke 
concurrentie in de dienstverlening aan 
consumenten en bedrijven.
Met het oog op de omvang van de voor 
nieuwe en betere infrastructuur 
noodzakelijke investeringen, kunnen 
samenwerkingsovereenkomsten tussen 
marktspelers de ontwikkeling van 
volgende-generatienetwerken versnellen 
en versterken ten gunste van de 
consument, mits de concurrentie, mede 
door het zo nodig opleggen van 
toegangsverplichtingen, is gewaarborgd.
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Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld als compromis tussen het Parlement en de Raad door de 
verduidelijking van amendementen op artikel 8 van de Kaderrichtlijn en artikel 13 van de 
Toegangsrichtlijn en door de weergave van zowel de noodzaak om een billijke beloning voor 
investeerders in volgende-generatietoegang mogelijk te maken als de concurrentie te 
beschermen.

Amendement 119
Erika Mann

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Overweging 14 ter (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(14 ter) Indien de nationale regelgevende 
instanties verplichtingen opleggen voor de 
toegang tot nieuwe en betere
infrastructuur en maatregelen nemen om 
de prijzen in de hand te houden, moeten 
ze ervoor zorgen dat de voorwaarden voor 
toegang de omstandigheden 
weerspiegelen die aan het besluit tot 
investering ten grondslag lagen en onder 
meer rekening houden met de 
ontwikkelingskosten, het verwachte animo 
voor de nieuwe producten en diensten en 
het verwachte prijsniveau voor de 
consument. De marktspelers moeten de 
mate kunnen weergeven waarin zij die 
toegang willen hebben bereid zijn te delen 
in het investeringsrisico, bijvoorbeeld 
door lange-termijn toegangscontracten 
en/of minimumhoeveelheden in de 
toegangsvoorwaarden, waaronder de 
prijs. Het vaststellen van verschillende 
groothandelsprijzen voor verschillende 
producten en kwaliteitsniveaus zoals 
verschillende bandbreedten moet worden 
ondersteund, aangezien de waarde van 
het product en/of de dienst daardoor in de 
toegangsprijs kan worden weerspiegeld. 
Een dergelijke marktgerichte prijsstelling 
vergroot de welvaart, weerspiegelt de 
vraag vanuit de markt, zorgt dat er zowel 
goedkopere instapproducten als duurdere 
kwaliteitsproducten verkrijgbaar blijven 
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en kan de ontwikkeling en penetratie van 
nieuwe producten en diensten versnellen. 
Het aanbieden van aantrekkelijk geprijsde 
consumentenproducten die een snelle 
penetratie van nieuwe diensten op de 
massamarkt en een vroege 
winstgevendheid van nieuwe netwerken 
ondersteunen, mag niet worden 
tegengehouden door een te beperkte, 
onnodige toepassing van het onderzoek 
naar price squeezes. Netwerkexploitanten 
of aanbieders van diensten die bereid zijn 
tot riskante lange-termijn investeringen 
mogen niet worden weerhouden van het 
doen van aantrekkelijke en toch nog 
winstgevende aanbiedingen aan de 
consument, mits een vergelijkbare 
exploitant of aanbieder van diensten die 
bereid is tot een zelfde hoeveelheid of 
risico economisch in staat is om ook een 
dergelijk aanbod te doen.

Or. en

Motivering

Deze overweging stuurt de nationale regelgevende instanties bij de toepassing van de 
prijsregelgeving van art. 13 van de Toegangsrichtlijn.

Amendement 120
Amalia Sartori

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Overweging 14 quater (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(14 quater) Bij het opleggen van 
maatregelen om de prijzen in de hand te 
houden moeten de nationale regelgevende 
instanties een billijke beloning voor de 
investeerder mogelijk maken, die zo nodig 
kan worden aangepast om de voor een 
bepaald investeringsproject specifieke 
risico’s te weerspiegelen. De voorwaarden 
kunnen ook prijsafspraken inhouden die 
afhangen van de omvang of duur van een 
contract, mits dergelijke afspraken vallen 
binnen het Gemeenschapsrecht. 
Prijsafspraken zijn echter niet toegestaan 
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wanneer ze discriminerend werken ten 
gunste van de exploitant met 
aanmerkelijke marktmacht, bijvoorbeeld 
door middel van een margin squeeze, door 
de verhoging van instapdrempels of door 
het op enigerlei andere wijze belemmeren 
van de ontwikkeling van daadwerkelijke 
concurrentie in de dienstverlening aan 
consumenten en bedrijven.

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld als compromis tussen het Parlement en de Raad door de 
verduidelijking van amendementen op artikel 13 van de Toegangsrichtlijn en door de weergave 
van zowel de noodzaak om een billijke beloning voor investeerders mogelijk te maken als de 
concurrentie te beschermen.

Amendement 121
Amalia Sartori

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Overweging 14 quinquies (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(14 quinquies) Met het oog op de omvang 
van de voor nieuwe en betere
infrastructuur noodzakelijke 
investeringen, kunnen 
samenwerkingsovereenkomsten tussen 
marktspelers, indien overeenkomstig het 
Gemeenschapsrecht, de ontwikkeling van 
volgende-generatienetwerken versnellen 
en versterken ten gunste van de 
consument, mits de concurrentie, mede 
door eventuele overeenkomstig de 
marktanalyse vereiste 
toegangsverplichtingen, is gewaarborgd.

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld als compromis tussen het Parlement en de Raad door de 
verduidelijking van amendementen op artikel 12 van de Kaderrichtlijn inzake het delen van 
faciliteiten, risico’s en investeringen, en het verheldert het verband tussen artikel 12 van de 
Kaderrichtlijn en de overeenkomstig de richtlijnen opgelegde toegangsverplichtingen.
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Amendement 122
Amalia Sartori

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Overweging 14 sexies (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(14 sexies) Bij het vaststellen van 
toegangsregels voor AMM-exploitanten 
moeten de nationale regelgevende 
instanties met stimulerende maatregelen 
investeringen in toekomstvaste 
architectuur aanmoedigen, die toegang en 
innovatie door derden eenvoudig mogelijk 
maakt. De bouw van niet eenvoudig 
toegankelijke architectuur door 
exploitanten die worden geacht
aanmerkelijke marktmacht te hebben, 
mogen niet door de regelgeving worden 
beloond, bijvoorbeeld door het opleggen 
van minder strenge verplichtingen dan 
normaal of door het toedelen van kosten 
voor latere aanpassingen in het netwerk 
aan derden voordat toegang is toegestaan.

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld als uitleg over de wijze waarop regelgevers de doelstellingen in 
artikel 8 kunnen verwezenlijken door het bevorderen van met mededinging verenigbare 
investeringen.

Amendement 123
Mary Honeyball

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Overweging 19 ter (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(19 ter) Als bijdrage aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen in
artikel 8 bis van Richtlijn 2002/21/EG
(Kaderrichtlijn) moet er in 2010 een 
spectrumtop worden gehouden, waartoe 
de lidstaten het initiatief nemen en 
waarbij het Europees Parlement, de 
Commissie en alle belanghebbenden 
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aanwezig zijn. De top moet met name 
bijdragen aan het waarborgen van een 
grotere samenhang in het Europees 
spectrumbeleid. 

Or. en

Motivering

Een spectrumtop vormt een belangrijk en nuttig forum voor spectrumbeleidsmakers om de 
voornaamste kwesties van dat moment onder de loep te nemen. Gezien het tijdstip van 2010 is 
het helaas te laat om ook kwesties te bespreken met betrekking tot de digitale overschakeling en 
het digitale dividend, aangezien de meeste lidstaten de plannen daartoe dan al rond hebben.

Amendement 124
Erna Hennicot-Schoepges

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Overweging 22

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(22) De spectrumbeheersbepalingen in 
deze richtlijn moeten in overeenstemming 
zijn met de werkzaamheden van de 
internationale en regionale organisaties die 
zich met radiospectrumbeheer 
bezighouden, zoals de Internationale 
Telecommunicatie Unie (ITU) en de 
Europese Conferentie van de 
Administraties van Posterijen en van 
Telecommunicatie (CEPT), teneinde het 
efficiënte beheer en de harmonisatie van 
het gebruik van het spectrum in de 
Gemeenschap en in de wereld te 
waarborgen.

(22) Bij de toepassing van de
spectrumbeheersbepalingen in deze 
richtlijn moeten de lidstaten handelen 
overeenkomstig het juridisch kader van de 
internationale en regionale organisaties die 
zich met radiospectrumbeheer 
bezighouden, zoals de Internationale 
Telecommunicatie Unie (ITU) en de 
Europese Conferentie van de 
Administraties van Posterijen en van 
Telecommunicatie (CEPT), teneinde het 
efficiënte beheer en de harmonisatie van 
het gebruik van het spectrum in de 
Gemeenschap en tussen de lidstaten en 
andere leden van de ITU te waarborgen.

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld als compromis tussen de Raad en het Parlement (artikel 62, lid 2 sub 
b). Het amendement verduidelijkt dat de observatie van de ITU RR vooral belangrijk is met 
betrekking tot de relatie tussen de lidstaten van de Europese Unie onderling. Bij toepassing van 
de neutraliteitbeginselen (technologische neutraliteit en neutraliteit van diensten), moeten de 
EU-lidstaten en de Commissie handelen overeenkomstig de radioreglementen (RR) van de ITU. 
Deze verwijzing weerhoudt de EU-lidstaten niet van het toepassen van andere – of flexibelere –
regels op Gemeenschapsniveau, mits ze niet tot schadelijke interferentie met andere landen 
leiden. De verwijzing naar de ITU RR is dus nodig om de compatibiliteit van de 
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radiocommunicatie tussen de EU-lidstaten te bewaren, hun bescherming in stand te houden en 
wettelijke procedures beschikbaar te stellen voor het oplossen van problemen.

Amendement 125
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Overweging 22

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(22) De spectrumbeheersbepalingen in 
deze richtlijn moeten in overeenstemming 
zijn met de werkzaamheden van de 
internationale en regionale organisaties die 
zich met radiospectrumbeheer 
bezighouden, zoals de Internationale 
Telecommunicatie Unie (ITU) en de 
Europese Conferentie van de 
Administraties van Posterijen en van 
Telecommunicatie (CEPT), teneinde het 
efficiënte beheer en de harmonisatie van 
het gebruik van het spectrum in de 
Gemeenschap en in de wereld te 
waarborgen.

(22) Bij de toepassing van de 
spectrumbeheersbepalingen in deze 
richtlijn moeten de lidstaten handelen 
overeenkomstig het juridisch kader van de 
internationale en regionale organisaties die 
zich met radiospectrumbeheer 
bezighouden, zoals de Internationale 
Telecommunicatie Unie (ITU) en de 
Europese Conferentie van de 
Administraties van Posterijen en van 
Telecommunicatie (CEPT), teneinde het 
efficiënte beheer en, zo nodig, de 
harmonisatie van het gebruik van het 
spectrum in de Gemeenschap en in de 
wereld te waarborgen.

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld als compromis tussen de Raad en het Parlement door de 
verduidelijking van het eerbied op juridisch niveau voor internationale afspraken.

Amendement 126
Herbert Reul

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Overweging 22

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(22) De spectrumbeheersbepalingen in 
deze richtlijn moeten in overeenstemming 
zijn met de werkzaamheden van de 
internationale en regionale organisaties die 
zich met radiospectrumbeheer 
bezighouden, zoals de Internationale 
Telecommunicatie Unie (ITU) en de 

(22) Bij de toepassing van de 
spectrumbeheersbepalingen in deze 
richtlijn moeten de lidstaten handelen 
overeenkomstig het juridisch kader van de 
internationale en regionale organisaties die 
zich met radiospectrumbeheer 
bezighouden, zoals de Internationale 
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Europese Conferentie van de 
Administraties van Posterijen en van 
Telecommunicatie (CEPT), teneinde het 
efficiënte beheer en de harmonisatie van 
het gebruik van het spectrum in de 
Gemeenschap en in de wereld te 
waarborgen.

Telecommunicatie Unie (ITU) en de 
Europese Conferentie van de 
Administraties van Posterijen en van 
Telecommunicatie (CEPT), teneinde het 
efficiënte beheer en, zo nodig, de 
harmonisatie van het gebruik van het 
spectrum in de Gemeenschap en in de 
wereld te waarborgen.

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld als compromis tussen de Raad en het Parlement door de 
verduidelijking van het eerbied op juridisch niveau voor internationale afspraken.

Amendement 127
Mary Honeyball

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Overweging 26

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(26) Flexibiliteit bij het beheer van het 
spectrum en toegang tot het spectrum 
zouden moeten worden uitgebreid door 
middel van technologie- en 
dienstenneutrale machtigingen, waarmee 
de spectrumgebruikers zelf de beste 
technologieën en diensten kunnen kiezen 
om toe te passen binnen de 
frequentiebanden die beschikbaar zijn voor 
elektronische-communicatiediensten als 
vermeld in de nationale 
frequentietoewijzingsschema's en het 
radioreglement van de ITU ("beginselen 
van technologie- en 
dienstenneutraliteit"). Technologieën en 
diensten zouden alleen administratief 
mogen worden vastgesteld wanneer er 
doelstellingen van algemeen belang in het 
geding zijn en moeten naar behoren 
worden gemotiveerd en periodiek opnieuw 
worden onderzocht.

(26) Flexibiliteit bij het beheer van het 
spectrum en toegang tot het spectrum 
zouden moeten worden uitgebreid door 
middel van technologie- en 
dienstenneutrale machtigingen, waarmee 
de spectrumgebruikers zelf de beste 
technologieën en diensten kunnen kiezen 
om toe te passen binnen de 
frequentiebanden die beschikbaar zijn voor 
elektronische-communicatiediensten. 
Technologieën en diensten zouden alleen 
administratief mogen worden vastgesteld 
wanneer er doelstellingen van algemeen 
belang in het geding zijn en moeten naar 
behoren worden gemotiveerd en periodiek 
opnieuw worden onderzocht.

Or. en
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Motivering

Hoewel het EP schrapping van deze overweging heeft voorgesteld in aansluiting op de 
voorgestelde bepalingen in artikel 9, leden 3 en 4, menen wij dat bepaalde aspecten daarvan 
zinvol zijn en behouden moeten blijven. 

Amendement 128
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Overweging 28

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(28) Spectrumgebruikers zouden vrij 
moeten kunnen bepalen welke diensten zij 
via het spectrum willen aanbieden rekening 
houdend met de overgangsmaatregelen in 
verband met eerder verworven rechten. 
Mits deze noodzakelijk en evenredig zijn 
moeten uitzonderingen op het beginsel 
van dienstenneutraliteit mogelijk zijn 
indien het gaat om een specifieke dienst die 
duidelijke doeleinden van algemeen belang 
dient, zoals de veiligheid van het menselijk 
leven, de noodzaak om de sociale, 
regionale en territoriale samenhang te 
bevorderen of het vermijden van een 
ondoelmatig gebruik van het spectrum. 
Deze doelstellingen zouden ook de 
bevordering van culturele en taalkundige 
diversiteit moeten omvatten, alsook 
pluralisme van de media zoals gedefinieerd 
door de lidstaten in overeenstemming met 
het Gemeenschapsrecht. Uitzonderingen 
zouden, behalve wanneer dit noodzakelijk 
is om de veiligheid van het menselijk leven 
te beschermen of andere doelstellingen van 
algemeen belang te verwezenlijken, niet 
mogen leiden tot exclusief gebruik voor 
bepaalde diensten maar veeleer aan de 
betrokken dienst voorrang moeten verlenen 
zodat dezelfde band tegelijk zoveel 
mogelijk door andere diensten of 
technologieën kan worden benut.

(28) Spectrumgebruikers zouden vrij 
moeten kunnen bepalen welke diensten zij 
via het spectrum willen aanbieden rekening 
houdend met de overgangsmaatregelen in 
verband met eerder verworven rechten. 
Mits deze noodzakelijk en evenredig zijn 
moeten aan de andere kant maatregelen 
mogelijk zijn indien het gaat om een 
specifieke dienst die duidelijke doeleinden 
van algemeen belang dient, zoals de 
veiligheid van het menselijk leven, de 
noodzaak om de sociale, regionale en 
territoriale samenhang te bevorderen of het 
vermijden van een ondoelmatig gebruik 
van het spectrum. Deze doelstellingen 
zouden ook de bevordering van culturele 
en taalkundige diversiteit moeten 
omvatten, alsook pluralisme van de media 
zoals gedefinieerd door de lidstaten in 
overeenstemming met het 
Gemeenschapsrecht. Behalve wanneer dit 
noodzakelijk is om de veiligheid van het 
menselijk leven te beschermen of, in 
uitzonderingsgevallen, om andere 
doelstellingen van algemeen belang te 
verwezenlijken, zouden maatregelen niet 
mogen leiden tot exclusief gebruik voor 
bepaalde diensten maar veeleer aan de 
betrokken dienst voorrang moeten verlenen 
zodat dezelfde band tegelijk zoveel 
mogelijk door andere diensten of 
technologieën kan worden benut.

Or. en
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Motivering

Dit amendement is bedoeld als compromis tussen de Raad en het Parlement en zorgt 
tegelijkertijd voor een bewoording die consistent is met artikel 9, lid 4, van de Kaderrichtlijn.

Amendement 129
Herbert Reul

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Overweging 28

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(28) Spectrumgebruikers zouden vrij 
moeten kunnen bepalen welke diensten zij 
via het spectrum willen aanbieden rekening 
houdend met de overgangsmaatregelen in 
verband met eerder verworven rechten. 
Mits deze noodzakelijk en evenredig zijn 
moeten uitzonderingen op het beginsel 
van dienstenneutraliteit mogelijk zijn 
indien het gaat om een specifieke dienst die 
duidelijke doeleinden van algemeen belang 
dient, zoals de veiligheid van het menselijk 
leven, de noodzaak om de sociale, 
regionale en territoriale samenhang te 
bevorderen of het vermijden van een 
ondoelmatig gebruik van het spectrum. 
Deze doelstellingen zouden ook de 
bevordering van culturele en taalkundige 
diversiteit moeten omvatten, alsook 
pluralisme van de media zoals gedefinieerd 
door de lidstaten in overeenstemming met 
het Gemeenschapsrecht. Uitzonderingen 
zouden, behalve wanneer dit noodzakelijk 
is om de veiligheid van het menselijk leven 
te beschermen of andere doelstellingen van 
algemeen belang te verwezenlijken, niet 
mogen leiden tot exclusief gebruik voor 
bepaalde diensten maar veeleer aan de 
betrokken dienst voorrang moeten verlenen 
zodat dezelfde band tegelijk zoveel 
mogelijk door andere diensten of 
technologieën kan worden benut.

(28) Spectrumgebruikers zouden vrij 
moeten kunnen bepalen welke diensten zij 
via het spectrum willen aanbieden rekening 
houdend met de overgangsmaatregelen in 
verband met eerder verworven rechten. 
Mits deze noodzakelijk en evenredig zijn 
moeten aan de andere kant maatregelen 
mogelijk zijn indien het gaat om een 
specifieke dienst die duidelijke doeleinden 
van algemeen belang dient, zoals de 
veiligheid van het menselijk leven, de 
noodzaak om de sociale, regionale en 
territoriale samenhang te bevorderen of het 
vermijden van een ondoelmatig gebruik 
van het spectrum. Deze doelstellingen 
zouden ook de bevordering van culturele 
en taalkundige diversiteit moeten 
omvatten, alsook pluralisme van de media 
zoals gedefinieerd door de lidstaten in 
overeenstemming met het 
Gemeenschapsrecht. Behalve wanneer dit 
noodzakelijk is om de veiligheid van het 
menselijk leven te beschermen of, in 
uitzonderingsgevallen, om andere 
doelstellingen van algemeen belang te 
verwezenlijken, zouden maatregelen niet 
mogen leiden tot exclusief gebruik voor 
bepaalde diensten maar veeleer aan de 
betrokken dienst voorrang moeten verlenen 
zodat dezelfde band tegelijk zoveel 
mogelijk door andere diensten of 
technologieën kan worden benut.

Or. en
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Motivering

Dit amendement is bedoeld als compromis tussen de Raad en het Parlement en zorgt 
tegelijkertijd voor een bewoording die consistent is met artikel 9, lid 4, van de Kaderrichtlijn.

Amendement 130
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Overweging 60

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(60) In het bijzonder moet de Commissie 
de bevoegdheid worden gegeven om 
aanbevelingen en/of 
uitvoeringsmaatregelen vast te stellen in 
verband met de kennisgeving 
overeenkomstig artikel 7 van de 
Kaderrichtlijn; de harmonisatie op het 
gebied van spectrum en nummering
alsmede op verwante gebieden als 
veiligheid van netwerken en diensten; de 
identificatie van de relevante producten- en 
dienstenmarkten; de identificatie van 
transnationale markten; de uitvoering van 
de normen en de geharmoniseerde 
toepassing van de bepalingen van het 
regelgevingskader. Ook zou de Commissie 
de bevoegdheid moeten worden gegeven 
om uitvoeringsmaatregelen te nemen om 
de bijlagen I en II bij de Toegangsrichtlijn 
aan te passen aan de markt- en 
technologische ontwikkelingen. Aangezien 
het maatregelen van algemene strekking tot 
wijziging van nieuwe niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijnen, onder 
meer door hen aan te vullen met nieuwe 
niet-essentiële onderdelen, moeten ze 
worden vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing, als 
bepaald in artikel 5 bis van Besluit 
1999/468/EG,

(60) In het bijzonder moet de Commissie 
de bevoegdheid worden gegeven om 
aanbevelingen en/of 
uitvoeringsmaatregelen vast te stellen in 
verband met de harmonisatie op het gebied 
van nummering en algemene 
machtigingen voor het gebruik van 
spectrum alsmede op verwante gebieden 
als veiligheid van netwerken en diensten; 
de identificatie van de relevante producten-
en dienstenmarkten; de identificatie van 
transnationale markten; de uitvoering van 
de normen en de geharmoniseerde 
toepassing van de bepalingen van het 
regelgevingskader. Ook zou de Commissie 
de bevoegdheid moeten worden gegeven 
om uitvoeringsmaatregelen te nemen om 
de bijlagen I en II bij de Toegangsrichtlijn 
aan te passen aan de markt- en 
technologische ontwikkelingen. Aangezien 
het maatregelen van algemene strekking tot 
wijziging van nieuwe niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijnen, onder 
meer door hen aan te vullen met nieuwe 
niet-essentiële onderdelen, moeten ze 
worden vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing, als 
bepaald in artikel 5 bis van Besluit 
1999/468/EG,

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld als compromis tussen de Raad en het Parlement aangezien het 
rekening houdt met de uitkomst van de eerste lezing dat er met een wetgevingsbesluit en niet 

Adlib Express Watermark



AM\775029NL.doc 21/50 PE421.390v01-00

NL

door comitologie moet worden beslist over harmonisatie van het afzonderlijke gebruik van 
spectrum.

Amendement 131
Herbert Reul

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Overweging 60

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(60) In het bijzonder moet de Commissie 
de bevoegdheid worden gegeven om 
aanbevelingen en/of 
uitvoeringsmaatregelen vast te stellen in 
verband met de kennisgeving 
overeenkomstig artikel 7 van de 
Kaderrichtlijn; de harmonisatie op het 
gebied van spectrum en nummering
alsmede op verwante gebieden als 
veiligheid van netwerken en diensten; de 
identificatie van de relevante producten- en 
dienstenmarkten; de identificatie van 
transnationale markten; de uitvoering van 
de normen en de geharmoniseerde 
toepassing van de bepalingen van het 
regelgevingskader. Ook zou de Commissie 
de bevoegdheid moeten worden gegeven 
om uitvoeringsmaatregelen te nemen om 
de bijlagen I en II bij de Toegangsrichtlijn 
aan te passen aan de markt- en 
technologische ontwikkelingen. Aangezien 
het maatregelen van algemene strekking tot 
wijziging van nieuwe niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijnen, onder 
meer door hen aan te vullen met nieuwe 
niet-essentiële onderdelen, moeten ze 
worden vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing, als 
bepaald in artikel 5 bis van Besluit 
1999/468/EG,

(60) In het bijzonder moet de Commissie 
de bevoegdheid worden gegeven om 
aanbevelingen en/of 
uitvoeringsmaatregelen vast te stellen in 
verband met de harmonisatie op het gebied 
van nummering en algemene 
machtigingen voor het gebruik van 
spectrum alsmede op verwante gebieden 
als veiligheid van netwerken en diensten; 
de identificatie van de relevante producten-
en dienstenmarkten; de identificatie van 
transnationale markten; de uitvoering van 
de normen en de geharmoniseerde 
toepassing van de bepalingen van het 
regelgevingskader. Ook zou de Commissie 
de bevoegdheid moeten worden gegeven 
om uitvoeringsmaatregelen te nemen om 
de bijlagen I en II bij de Toegangsrichtlijn 
aan te passen aan de markt- en 
technologische ontwikkelingen. Aangezien 
het maatregelen van algemene strekking tot 
wijziging van nieuwe niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijnen, onder 
meer door hen aan te vullen met nieuwe 
niet-essentiële onderdelen, moeten ze 
worden vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing, als 
bepaald in artikel 5 bis van Besluit 
1999/468/EG,

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld als compromis tussen de Raad en het Parlement aangezien het 
rekening houdt met de uitkomst van de eerste lezing dat er met een wetgevingsbesluit en niet 
door comitologie moet worden beslist over harmonisatie van het afzonderlijke gebruik van 
spectrum.
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Amendement 132
Robert Goebbels, Andres Tarand

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 8 – lid 2 – letter b

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(b bis) in lid 2 wordt letter b vervangen 
door:
"b) zij zorgen ervoor dat er in de diensten 
van de elektronische- communicatie- en 
informatiemaatschappij geen verstoring 
of beperking van de concurrentie is, met 
name voor het leveren van en de toegang 
tot inhoud en diensten van de 
elektronische-communicatie- en 
informatiemaatschappij in alle 
netwerken;”

Or. en

Motivering

Dit amendement herstelt amendement 58, dat op 24 september 2008 in eerste lezing door het 
Parlement werd aangenomen, T6/0449/2008 (artikel 62, lid 2 sub a) en houdt tegelijkertijd 
rekening met het beginsel van open netwerken om ervoor te zorgen dat alle gebruikers volop van 
de informatiemaatschappij en haar innovaties kunnen profiteren.

Amendement 133
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 8 – lid 2 – letter b

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(b bis) in lid 2 wordt letter b vervangen 
door:
"b) zij zorgen ervoor dat er in de diensten 
van de elektronische- communicatie- en 
informatiemaatschappij geen verstoring 
of beperking van de concurrentie is, met 
name voor het leveren van en de toegang 
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tot inhoud en diensten van de 
elektronische-communicatie- en 
informatiemaatschappij in alle 
netwerken;”

Or. en

Amendement 134
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 – letter f bis (nieuw)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 8 – lid 4 – letter f bis (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(f bis) in lid 4 wordt letter f bis
toegevoegd:
“f bis) zij passen het beginsel toe dat 
eindgebruikers toegang moeten hebben 
tot alle inhoud en deze moeten kunnen 
verspreiden, en alle toepassingen en/of 
diensten van hun keuze moeten kunnen 
gebruiken;”

Or. en

Motivering

Dit amendement herstelt gedeeltelijk amendement 61, dat op 24 september 2008 in eerste lezing 
door het Parlement werd aangenomen, T6/0449/2008 (artikel 62, lid 2 sub a).

Amendement 135
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 – letter f ter (nieuw)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 8 – lid 4 – letter f ter (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(f ter) in lid 4 wordt letter f ter
toegevoegd:
“f ter) zij passen het beginsel toe volgens 
welk er zonder voorafgaande beslissing 
van de rechter geen enkele beperking aan 
de fundamentele rechten en vrijheden van 
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de eindgebruikers dient te worden 
opgelegd, met name overeenkomstig 
artikel 11 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie over 
de vrijheid van meningsuiting en 
informatie, behalve wanneer de openbare 
veiligheid bedreigd wordt, waarbij de 
beslissing van de rechter nadien mag 
volgen."

Or. en

Motivering

Dit amendement herstelt amendement 138, dat op 24 september 2008 in eerste lezing door het 
Parlement werd aangenomen.

Amendement 136
Fiona Hall, Mary Honeyball

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 – letter g
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 8 – lid 5 – letter a

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(a) zij bevorderen de voorspelbaarheid van 
de regelgeving;

(a) zij bevorderen de voorspelbaarheid van 
de regelgeving door ervoor te zorgen dat 
de regelgevingsvoorwaarden lang genoeg 
worden toegepast;

Or. en

Motivering

Het amendement van het EP zou van de NRI’s verlangen dat ze zorgen voor een consistente
aanpak in de regelgeving tijdens de opeenvolgende marktherzieningsperioden, waardoor er 
juridische onzekerheid ontstaat, aangezien er van de NRI’s wordt geëist dat ze hun wetgevende 
besluiten bij elke marktherziening bijstellen (wat continuïteit in de aanpak dus niet kan 
garanderen). De als compromis voorgestelde nieuwe bewoording is bedoeld om zoveel mogelijk 
voorspelbaarheid van de regelgeving te bieden als consistent is met het wettelijk kader. 
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Amendement 137
Erika Mann

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 – letter g
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 8 – lid 5 – letter a

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(a) zij bevorderen de voorspelbaarheid van 
de regelgeving;

(a) zij bevorderen de voorspelbaarheid van 
de regelgeving door continuïteit van de 
maatregelen in voorkomende gevallen 
tijdens de opeenvolgende 
herzieningsperioden;

Or. en

Motivering

Het amendement stelt de NRI’s in staat zich aan maatregelen te houden, d.w.z. aan 
daadwerkelijke voorwaarden voor toegang, wat met name van belang is voor 
investeringsbeslissingen inzake nieuwe en betere infrastructuur. Er moeten vanzelfsprekend nog 
wel regelmatig marktherzieningen worden doorgevoerd.

Amendement 138
Angelika Niebler

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 – letter g
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 8 – lid 5 – letter a

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

a) zij bevorderen de voorspelbaarheid van 
de regelgeving;

a) zij bevorderen de voorspelbaarheid van 
de regelgeving door continuïteit van de 
maatregelen in voorkomende gevallen
tijdens verscheidene marktherzieningen;

Or. en

Motivering

Introduceert opnieuw de eerste lezing. Er moeten nu investeringsbeslissingen voor nieuwe en 
betere infrastructuur worden genomen. Dat vraagt om een consequente aanpak van de 
regelgeving.
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Amendement 139
Erika Mann

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 – letter g
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 8 – lid 5 – letter d

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(d) zij bevorderen efficiënte investeringen 
en innovatie in nieuwe en betere 
infrastructuur;

(d) zij bevorderen efficiënte investeringen 
en innovatie in nieuwe en betere 
infrastructuur, onder meer door te zorgen 
dat er in de voorwaarden voor toegang tot 
faciliteiten voldoende rekening wordt 
gehouden met het door de investering 
genomen risico, door zo nodig 
risicodeling door investeerders en zij die 
toegang willen hebben te stimuleren en 
door flexibiliteit in de prijsstelling toe te 
staan;

Or. en

Motivering

De compromistekst wil NRI’s flexibele instrumenten in handen geven om investering in nieuwe 
en betere toegangsnetwerken te stimuleren. Een eerlijke risicodeling in de voorwaarden voor 
toegang en flexibiliteit in de prijsstelling van verschillende producten kunnen de ontwikkeling 
van nieuwe netwerken een fikse duw in de rug geven en tegelijkertijd de concurrentie bevorderen 
omdat ze aantrekkelijke aanbiedingen voor eindgebruikers stimuleren.

Amendement 140
Angelika Niebler

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 – letter g
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 8 – lid 5 – letter d

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(d) zij bevorderen efficiënte investeringen 
en innovatie in nieuwe en betere 
infrastructuur;

d) zij bevorderen efficiënte investeringen 
en innovatie in nieuwe en betere 
infrastructuur, mede door het stimuleren 
van gedeelde investeringen en het 
garanderen van adequate risicodeling 
tussen de investeerders en de 
ondernemingen die toegang tot de nieuwe 
faciliteiten genieten;
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Or. en

Motivering

Introduceert opnieuw de eerste lezing. Er moeten nu investeringsbeslissingen voor nieuwe en 
betere infrastructuur worden genomen. Dat vraagt om een consequente aanpak van de 
regelgeving.

Amendement 141
Gunnar Hökmark

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 – letter g
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 8 – lid 5 – letter d

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(d) zij bevorderen efficiënte investeringen 
en innovatie in nieuwe en betere 
infrastructuur;

(d) zij bevorderen efficiënte investeringen 
en innovatie in nieuwe en betere 
infrastructuur, mede door te zorgen dat er 
in de toegangsverplichtingen voldoende 
rekening wordt gehouden met het door de 
investering genomen risico;

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld als compromis tussen het Parlement en de Raad inzake de kwestie 
van toegang en prijsafspraken voor volgende-generatietoegang.

Amendement 142
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 – letter g
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 8 – lid 5 – letter d

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(d) zij bevorderen efficiënte investeringen 
en innovatie in nieuwe en betere 
infrastructuur;

(d) zij bevorderen efficiënte investeringen 
en innovatie in nieuwe en betere 
infrastructuur, mede door te zorgen dat er 
in de toegangsverplichtingen voldoende 
rekening wordt gehouden met het door de 
investering genomen risico;
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Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld als compromis tussen het Parlement en de Raad inzake de kwestie 
van toegang en prijsafspraken voor volgende-generatietoegang.

Amendement 143
Herbert Reul

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 8 bis

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

Strategische planning en coördinatie van 
het radiospectrumbeleid in de Europese 
Unie

Strategische planning en coördinatie van 
het radiospectrumbeleid

1. De lidstaten werken met elkaar en met 
de Commissie aan de strategische 
planning, de coördinatie en de 
harmonisatie van het gebruik van 
radiospectrum in de Europese Unie. 
Daartoe houden zij onder meer rekening 
met economische, veiligheids-, 
gezondheids-, maatschappelijke, 
vrijemeningsuitings-, culturele, weten-
schappelijke, sociale en technische 
aspecten van het beleid van de EU, 
alsmede met de uiteenlopende belangen 
van de kringen van 
radiospectrumgebruikers met het oog op de 
optimalisatie van het gebruik van het 
radiospectrum en het vermijden van 
schadelijke interferentie.

1. De lidstaten werken met elkaar en met 
de Commissie samen bij de strategische 
planning, coördinatie en harmonisatie van 
het gebruik van het radiospectrum in de 
Europese Gemeenschap. Daartoe houden 
zij onder meer rekening met economische, 
veiligheids-, gezondheids-, 
maatschappelijke, vrijemeningsuitings-, 
culturele, wetenschappelijke, sociale en 
technische aspecten van het beleid van de 
EU, alsmede met de uiteenlopende 
belangen van de kringen van 
radiospectrumgebruikers met het oog op de 
optimalisatie van het gebruik van het 
radiospectrum en het vermijden van 
schadelijke interferentie.

2. De lidstaten bevorderen de coördinatie 
van de radiospectrumbeleidsaanpak in de 
Europese Unie en, in voorkomend geval, 
de harmonisatie van de voorwaarden 
inzake beschikbaarheid en efficiënt gebruik 
van het radiospectrum die vereist zijn voor 
het tot stand brengen en het functioneren 
van de interne markt op het gebied van 
elektronische communicatie.

2. Door met elkaar en met de Commissie 
samen te werken, bevorderen de lidstaten
de coördinatie van de 
radiospectrumbeleidsaanpak in de 
Europese Gemeenschap en, in 
voorkomend geval, de harmonisatie van de 
voorwaarden inzake beschikbaarheid en 
efficiënt gebruik van het radiospectrum die 
vereist zijn voor het tot stand brengen en 
het functioneren van de interne markt.

3. De lidstaten bevorderen de 3. Telkens als dit nodig is om de 
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doeltreffende coördinatie van de belangen 
van de EU in internationale organisaties 
die bevoegd zijn voor 
radiospectrumaangelegenheden. Wanneer 
dat voor de bevordering van die 
doeltreffende coördinatie nodig is, kan de 
Commissie, zoveel mogelijk rekening 
houdend met het advies van de bij Besluit 
nr. 622/2002/EG van de Commissie van 
26 juli 2002 tot oprichting van een 
Beleidsgroep Radiospectrum* opgerichte
Beleidsgroep Radiospectrum (GRSB), het 
Europees Parlement en de Raad voorstellen 
doen voor gemeenschappelijke beleids-
doelstellingen.

doeltreffende coördinatie van de belangen 
van de Europese Gemeenschap in 
internationale organisaties die bevoegd zijn 
voor radiospectrumaangelegenheden te 
garanderen, kan de Commissie, zoveel 
mogelijk rekening houdend met het advies 
van de Beleidsgroep Radiospectrum 
(CRSB), het Europees Parlement en de 
Raad voorstellen doen voor 
gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen. 

4. De Commissie kan, zoveel mogelijk 
rekening houdend met het advies van de 
GRSB, wetgevingsvoorstellen indienen 
voor de vaststelling van 
meerjarenprogramma's voor het 
radiospectrumbeleid.

4. De Commissie kan, zoveel mogelijk 
rekening houdend met het advies van de 
GRSB, wetgevingsvoorstellen bij het 
Europees Parlement en de Raad indienen 
voor de vaststelling van 
meerjarenprogramma's voor het 
radiospectrumbeleid. Deze programma’s 
zetten de beleidslijnen en doelstellingen 
uiteen voor de strategische planning, 
coördinatie en harmonisatie van het 
radiospectrumgebruik in de Gemeenschap 
overeenkomstig de bepalingen van deze 
richtlijn en de specifieke richtlijnen.

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld als compromis tussen de Raad en het Parlement aangezien het 
rekening houdt met het doel van deze richtlijn en de bijzondere richtlijnen, te weten het creëren 
van een interne markt voor elektronische communicatie.

Amendement 144
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 8 bis

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

Strategische planning en coördinatie van 
het radiospectrumbeleid in de Europese 

Strategische planning en coördinatie van 
het radiospectrumbeleid
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Unie
1. De lidstaten werken met elkaar en met 
de Commissie aan de strategische 
planning, de coördinatie en de 
harmonisatie van het gebruik van 
radiospectrum in de Europese Unie. 
Daartoe houden zij onder meer rekening 
met economische, veiligheids-, 
gezondheids-, maatschappelijke, 
vrijemeningsuitings-, culturele, weten-
schappelijke, sociale en technische 
aspecten van het beleid van de EU, 
alsmede met de uiteenlopende belangen 
van de kringen van 
radiospectrumgebruikers met het oog op de 
optimalisatie van het gebruik van het 
radiospectrum en het vermijden van 
schadelijke interferentie.

1. De lidstaten werken met elkaar en met 
de Commissie samen bij de strategische 
planning, coördinatie en harmonisatie van 
het gebruik van het radiospectrum in de 
Europese Gemeenschap. Daartoe houden 
zij onder meer rekening met economische, 
veiligheids-, gezondheids-, 
maatschappelijke, vrijemeningsuitings-, 
culturele, wetenschappelijke, sociale en 
technische aspecten van het beleid van de 
EU, alsmede met de uiteenlopende 
belangen van de kringen van 
radiospectrumgebruikers met het oog op de 
optimalisatie van het gebruik van het 
radiospectrum en het vermijden van 
schadelijke interferentie.

2. De lidstaten bevorderen de coördinatie 
van de radiospectrumbeleidsaanpak in de 
Europese Unie en, in voorkomend geval, 
de harmonisatie van de voorwaarden 
inzake beschikbaarheid en efficiënt gebruik 
van het radiospectrum die vereist zijn voor 
het tot stand brengen en het functioneren 
van de interne markt op het gebied van 
elektronische communicatie.

2. Door met elkaar en met de Commissie 
samen te werken, bevorderen de lidstaten
de coördinatie van de 
radiospectrumbeleidsaanpak in de 
Europese Gemeenschap en, in 
voorkomend geval, de harmonisatie van de 
voorwaarden inzake beschikbaarheid en 
efficiënt gebruik van het radiospectrum die 
vereist zijn voor het tot stand brengen en 
het functioneren van de interne markt.

3. De lidstaten bevorderen de 
doeltreffende coördinatie van de belangen 
van de EU in internationale organisaties 
die bevoegd zijn voor 
radiospectrumaangelegenheden. Wanneer 
dat voor de bevordering van die 
doeltreffende coördinatie nodig is, kan de 
Commissie, zoveel mogelijk rekening 
houdend met het advies van de bij Besluit 
nr. 622/2002/EG van de Commissie van 
26 juli 2002 tot oprichting van een 
Beleidsgroep Radiospectrum* opgerichte
Beleidsgroep Radiospectrum (GRSB), het 
Europees Parlement en de Raad voorstellen 
doen voor gemeenschappelijke beleids-
doelstellingen.

3. Telkens als dit nodig is om de 
doeltreffende coördinatie van de belangen 
van de Europese Gemeenschap in 
internationale organisaties die bevoegd zijn 
voor radiospectrumaangelegenheden te 
garanderen, kan de Commissie, zoveel 
mogelijk rekening houdend met het advies 
van de Beleidsgroep Radiospectrum 
(CRSB), het Europees Parlement en de 
Raad voorstellen doen voor 
gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen. 

4. De Commissie kan, zoveel mogelijk 
rekening houdend met het advies van de 
GRSB, wetgevingsvoorstellen indienen 
voor de vaststelling van 

4. De Commissie kan, zoveel mogelijk 
rekening houdend met het advies van de 
GRSB, wetgevingsvoorstellen bij het 
Europees Parlement en de Raad indienen 
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meerjarenprogramma's voor het 
radiospectrumbeleid.

voor de vaststelling van 
meerjarenprogramma's voor het 
radiospectrumbeleid. Deze programma’s 
zetten de beleidslijnen en doelstellingen 
uiteen voor de strategische planning, 
coördinatie en harmonisatie van het 
radiospectrumgebruik in de Gemeenschap 
overeenkomstig de bepalingen van deze 
richtlijn en de specifieke richtlijnen.

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld als compromis tussen de Raad en het Parlement aangezien het 
rekening houdt met het doel van deze richtlijn en de bijzondere richtlijnen, te weten het creëren 
van een interne markt voor elektronische communicatie.

Amendement 145
Herbert Reul

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 ter – lid 2 bis (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

2 bis. De Commissie kan toepasselijke 
invoeringsmaatregelen aannemen ter 
vaststelling van banden waarvoor 
gebruiksrechten tussen ondernemingen 
mogen worden overgedragen of geleased. 
Deze maatregelen hebben geen betrekking 
op frequenties die voor uitzendingen 
worden gebruikt.
Deze technische invoeringsmaatregelen, 
die niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn beogen te wijzigen door haar aan 
te vullen, worden vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 22 lid 3.

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld als compromis tussen de Raad en het Parlement aangezien het de 
hiërarchie van de in art. 8 bis van deze richtlijn uiteengezette bevoegdheden eerbiedigt. 
Bovendien garandeert het dat hele banden die momenteel voor uitzendingen worden gebruikt 
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niet per se worden uitgesloten - bijvoorbeeld wat het digitale dividend betreft.

Amendement 146
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 ter – lid 2 bis (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

2 bis. De Commissie kan toepasselijke 
invoeringsmaatregelen aannemen ter 
vaststelling van banden waarvoor 
gebruiksrechten tussen ondernemingen 
mogen worden overgedragen of geleased. 
Deze maatregelen hebben geen betrekking 
op frequenties die voor uitzendingen 
worden gebruikt.
Deze technische invoeringsmaatregelen, 
die niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn beogen te wijzigen door haar aan 
te vullen, worden vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 22 lid 3.

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld als compromis tussen de Raad en het Parlement aangezien het de 
hiërarchie van de in art. 8 bis van deze richtlijn uiteengezette bevoegdheden eerbiedigt. 
Bovendien garandeert het dat hele banden die momenteel voor uitzendingen worden gebruikt 
niet per se worden uitgesloten - bijvoorbeeld wat het digitale dividend betreft.

Amendement 147
Herbert Reul, Werner Langen

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 16
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 14 – lid 3

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

3. Wanneer een onderneming 
aanmerkelijke marktmacht op een 
specifieke markt bezit, kan zij ook worden 

3. Wanneer een onderneming 
aanmerkelijke marktmacht op een 
specifieke markt (de eerste markt) bezit, 
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aangemerkt als onderneming met een 
aanmerkelijke marktmacht op een nauw 
verwante markt als de koppelingen tussen 
beide markten vandien aard zijn dat de 
marktmacht op de ene markt op de andere
markt zo kan worden gebruikt dat de 
marktmacht van de onderneming wordt 
vergroot. Bijgevolg kunnen ingevolge de 
artikelen 9, 10, 11 en 13 van Richtlijn 
2002/19/21 (Toegangsrichtlijn) 
oplossingen worden toegepast om te 
voorkomen dat naar meer macht op de 
verwante markt wordt gestreefd, en 
wanneer die oplossingen ontoereikend 
blijken, kunnen oplossingen worden 
aangewend ingevolge artikel 17 van 
Richtlijn 2002/22/EG (Universele-
dienstrichtlijn).

kan zij ook worden aangemerkt als 
onderneming met een aanmerkelijke 
marktmacht op een nauw verwante markt 
(de tweede markt) als de koppelingen 
tussen beide markten vandien aard zijn dat 
de marktmacht op de eerste markt op de 
tweede markt zo kan worden gebruikt dat 
de marktmacht van de onderneming wordt 
vergroot. Bijgevolg kunnen ingevolge de 
artikelen 8 tot en met 13 van Richtlijn 
2002/19/EG (Toegangsrichtlijn) of artikel 
17 van Richtlijn 2002/22/EG 
(Universeledienstrichtlijn) oplossingen 
worden toegepast op de tweede markt
wanneer oplossingen op de eerste markt 
onvoldoende blijken om het streven naar 
meer macht te voorkomen.

Or. en

Motivering

Het amendement verduidelijkt dat ingrijpen op een verwante markt alleen gepast is wanneer 
oplossingen op de oorspronkelijke markt waar AMM is geconstateerd onvoldoende zijn om het 
streven naar meer marktmacht te voorkomen.

Amendement 148
Robert Goebbels, Andres Tarand

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 3 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 5 – lid 1 – letter a

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

a bis) lid 1, letter a), wordt vervangen 
door:
“a) verplichtingen kunnen opleggen, voor 
zover noodzakelijk om eind-tot-
eindverbindingen of een rechtvaardige en 
redelijke toegang tot diensten en 
toepassingen van derden 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 en 
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het verlenen van toegang waar dat niet 
reeds gebeurd is of hun diensten 
interoperabel te maken, onder 
rechtvaardige, transparante en redelijke 
voorwaarden."

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld als compromis tussen de Raad en het Parlement (artikel 62, lid 2 sub 
b) en versterkt tegelijkertijd het reeds lang gevestigde eind-tot-eindbeginsel door dit zodanig te 
verbreden dat het niet alleen betrekking heeft op diensten maar ook op toepassingen. 

Amendement 149
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 3 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 5 – lid 1 – letter a

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

a bis) lid 1, letter a), wordt vervangen 
door:
"a) verplichtingen kunnen opleggen, voor 
zover noodzakelijk om eind-tot-
eindverbindingen of een rechtvaardige en 
redelijke toegang tot diensten en 
toepassingen van derden 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 en 
het verlenen van toegang waar dat niet 
reeds gebeurd is of hun diensten 
interoperabel te maken, onder 
rechtvaardige, transparante en redelijke 
voorwaarden."

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld als compromis tussen de Raad en het Parlement (artikel 62, lid 2 sub 
b) en versterkt tegelijkertijd het reeds lang gevestigde eind-tot-eindbeginsel door dit zodanig te 
verbreden dat het niet alleen betrekking heeft op diensten maar ook op toepassingen. 
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Amendement 150
Robert Goebbels, Andres Tarand

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 7 – letter a
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 9 – lid 1

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

1. De nationale regelgevende instanties 
kunnen overeenkomstig artikel 8 
verplichtingen inzake transparantie met 
betrekking tot interconnectie en/of toegang 
opleggen op grond waarvan exploitanten 
nader genoemde informatie, zoals 
boekhoudkundige informatie, technische 
specificaties, netwerkkenmerken, eisen en 
voorwaarden voor levering en gebruik, 
eisen en voorwaarden voor levering en 
gebruik, alsmede tarieven, openbaar 
moeten maken.

1. De nationale regelgevende instanties 
kunnen overeenkomstig artikel 8 
verplichtingen inzake transparantie met 
betrekking tot interconnectie en/of toegang 
opleggen op grond waarvan exploitanten 
nader genoemde informatie, zoals 
boekhoudkundige informatie, technische 
specificaties, netwerkkenmerken, eisen en 
voorwaarden voor levering en gebruik, 
alsmede het doel en de gevolgen van hun 
beleid inzake verkeersbeheer en tarieven,
openbaar moeten maken.

Or. en

Motivering

De keuze van gebruikers in diensten en toepassingen mag niet beperkt worden. De invoering van 
beperkingen door regelingen op het gebied van groothandelstoegang en interconnectie moet 
worden voorkomen. In plaats daarvan moet de transparantie van het beleid inzake het 
verkeersbeheer worden verbeterd, aangezien dat van essentieel belang is voor het tot stand 
brengen van connectiviteit voor de eindgebruiker. 

Amendement 151
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 7 – letter a
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 9 – lid 1

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

1. De nationale regelgevende instanties 
kunnen overeenkomstig artikel 8 
verplichtingen inzake transparantie met 
betrekking tot interconnectie en/of toegang 
opleggen op grond waarvan exploitanten 
nader genoemde informatie, zoals 
boekhoudkundige informatie, technische 

1. De nationale regelgevende instanties 
kunnen overeenkomstig artikel 8 
verplichtingen inzake transparantie met 
betrekking tot interconnectie en/of toegang 
opleggen op grond waarvan exploitanten 
nader genoemde informatie, zoals 
boekhoudkundige informatie, technische 
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specificaties, netwerkkenmerken, eisen en 
voorwaarden voor levering en gebruik, 
eisen en voorwaarden voor levering en 
gebruik, alsmede tarieven, openbaar 
moeten maken.

specificaties, netwerkkenmerken, eisen en 
voorwaarden voor levering en gebruik, 
alsmede het doel en de gevolgen van hun 
beleid inzake verkeersbeheer en tarieven,
openbaar moeten maken.

Or. en

Motivering

De keuze van gebruikers in diensten en toepassingen mag niet beperkt worden (wat deze tekst 
anders legaal zou maken) en de invoering van beperkingen door regelingen op het gebied van 
groothandelstoegang en interconnectie moet worden voorkomen. In plaats daarvan moet er meer 
transparantie komen in het beleid inzake het verkeersbeheer. Verkeersbeheer dat van essentieel 
belang is voor de controle over opstoppingen en voor het bieden van connectiviteit aan de 
eindgebruiker moet gerechtvaardigd zijn, zoals voorgesteld in de bewoording van het 
gemeenschappelijk standpunt van de Raad. De tekst van de Raad kan enigszins worden 
verbeterd om het doel en de waarschijnlijke gevolgen van het beleid te beter omschrijven. 
Vermelding van andersoortige beperkingen moet derhalve worden geschrapt. 

Amendement 152
Angelika Niebler

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 9 – letter a
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 – lid 1

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

1. Een nationale regelgevende instantie kan 
overeenkomstig artikel 8 verplichtingen 
inzake het terugverdienen van kosten en 
prijscontrole opleggen, inclusief 
verplichtingen inzake kostenoriëntering 
van prijzen en 
kostentoerekeningssystemen, voor het 
verlenen van specifieke interconnectie-
en/of toegangtypes, wanneer uit een 
marktanalyse blijkt dat de betrokken 
exploitant de prijzen door het ontbreken 
van werkelijke concurrentie op een 
buitensporig hoog peil kan handhaven of 
de marges kan uithollen, ten nadele van de 
eindgebruikers. Om investeringen door de 
exploitant in nieuwegeneratienetwerken 
ook aan te moedigen, houden de nationale 
regelgevende instanties rekening met de 
door de exploitant gedane investeringen, en 
laten zij toe dat hij een redelijke opbrengst 

1. Een nationale regelgevende instantie kan 
overeenkomstig artikel 8 verplichtingen 
inzake het terugverdienen van kosten en 
prijscontrole opleggen, inclusief 
verplichtingen inzake kostenoriëntering 
van prijzen en 
kostentoerekeningssystemen, voor het 
verlenen van specifieke interconnectie-
en/of toegangtypes, wanneer uit een 
marktanalyse blijkt dat de betrokken 
exploitant de prijzen door het ontbreken 
van werkelijke concurrentie op een 
buitensporig hoog peil kan handhaven of 
de marges kan uithollen, ten nadele van de 
eindgebruikers. Om investeringen door de 
exploitant in nieuwegeneratienetwerken 
ook aan te moedigen, houden de nationale 
regelgevende instanties rekening met de 
door de exploitant gedane investeringen, en 
laten zij toe dat hij een redelijke opbrengst 
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krijgt uit zijn kapitaalinbreng, waarbij zij 
de aangegane risico's in aanmerking 
nemen.

krijgt uit zijn kapitaalinbreng, waarbij zij 
de aangegane risico's in aanmerking nemen 
en waarbij zij regelingen toestaan voor 
een adequate risicodeling door de 
investeerder en ondernemingen die 
toegang genieten tot de nieuwe en betere
infrastructuur voor toegang, mede in de 
vorm van langdurige overeenkomsten 
inzake de risicodeling. De prijsstelling 
voor toegang moet voldoende flexibel zijn 
en onder meer rekening houden met de 
uiteenlopende kwaliteitsniveaus van de 
producten.

Or. en

Motivering

Het amendement biedt de NRI’s instrumenten ter ondersteuning van investeringen in nieuwe en 
betere toegangsnetwerken in het kader van de prijs- en toegangsregelgeving. Een eerlijke 
risicodeling en flexibiliteit in de prijs van verschillende producten en kwaliteitsniveaus kunnen 
de ontwikkeling van nieuwe netwerken ondersteunen en tegelijkertijd de concurrentie 
bevorderen. De oorspronkelijke investeerder en de exploitanten die een deel van het risico op 
zich nemen concurreren dan om eindgebruikers voor hun diensten te werven.

Amendement 153
Erika Mann

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 9 – letter a
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 – lid 1

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

1. Een nationale regelgevende instantie kan 
overeenkomstig artikel 8 verplichtingen 
inzake het terugverdienen van kosten en 
prijscontrole opleggen, inclusief 
verplichtingen inzake kostenoriëntering 
van prijzen en 
kostentoerekeningssystemen, voor het 
verlenen van specifieke interconnectie-
en/of toegangtypes, wanneer uit een 
marktanalyse blijkt dat de betrokken 
exploitant de prijzen door het ontbreken 
van werkelijke concurrentie op een 
buitensporig hoog peil kan handhaven of 
de marges kan uithollen, ten nadele van de 
eindgebruikers. Om investeringen door de 

1. Een nationale regelgevende instantie kan 
overeenkomstig artikel 8 verplichtingen 
inzake het terugverdienen van kosten en 
prijscontrole opleggen, inclusief 
verplichtingen inzake kostenoriëntering 
van prijzen en 
kostentoerekeningssystemen, voor het 
verlenen van specifieke interconnectie-
en/of toegangtypes, wanneer uit een 
marktanalyse blijkt dat de betrokken 
exploitant de prijzen door het ontbreken 
van werkelijke concurrentie op een 
buitensporig hoog peil kan handhaven of 
de marges kan uithollen, ten nadele van de 
eindgebruikers. Om investeringen door de 
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exploitant in nieuwegeneratienetwerken 
ook aan te moedigen, houden de nationale 
regelgevende instanties rekening met de 
door de exploitant gedane investeringen, en 
laten zij toe dat hij een redelijke opbrengst 
krijgt uit zijn kapitaalinbreng, waarbij zij 
de aangegane risico's in aanmerking 
nemen.

exploitant in nieuwegeneratienetwerken 
ook aan te moedigen, houden de nationale 
regelgevende instanties rekening met de 
door de exploitant gedane investeringen, en 
laten zij toe dat hij een redelijke opbrengst 
krijgt uit zijn kapitaalinbreng, waarbij zij 
de aangegane risico's in aanmerking nemen
en waarbij zij regelingen toestaan voor 
een adequate risicodeling door de 
investeerder en ondernemingen die 
toegang genieten tot de nieuwe en betere 
infrastructuur voor toegang, mede in de 
vorm van langdurige overeenkomsten 
inzake de risicodeling. De prijsstelling 
voor toegang moet voldoende flexibel zijn 
en onder meer rekening houden met de 
uiteenlopende kwaliteitsniveaus van de 
producten.

Or. en

Motivering

Het amendement biedt de NRI’s instrumenten ter ondersteuning van investeringen in nieuwe en 
betere toegangsnetwerken in het kader van de prijs- en toegangsregelgeving. Een eerlijke 
risicodeling en flexibiliteit in de prijs van verschillende producten en kwaliteitsniveaus kunnen 
de ontwikkeling van nieuwe netwerken ondersteunen en tegelijkertijd de concurrentie 
bevorderen. De oorspronkelijke investeerder en de exploitanten die een deel van het risico op 
zich nemen concurreren dan om eindgebruikers voor hun diensten te werven.

Amendement 154
Gunnar Hökmark

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 9 – letter a
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 – lid 1

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

1. Een nationale regelgevende instantie kan 
overeenkomstig artikel 8 verplichtingen 
inzake het terugverdienen van kosten en 
prijscontrole opleggen, inclusief 
verplichtingen inzake kostenoriëntering 
van prijzen en 
kostentoerekeningssystemen, voor het 
verlenen van specifieke interconnectie-
en/of toegangtypes, wanneer uit een 
marktanalyse blijkt dat de betrokken 

1. Een nationale regelgevende instantie kan 
overeenkomstig artikel 8 verplichtingen 
inzake het terugverdienen van kosten en 
prijscontrole opleggen, inclusief 
verplichtingen inzake kostenoriëntering 
van prijzen en 
kostentoerekeningssystemen, voor het 
verlenen van specifieke interconnectie-
en/of toegangtypes, wanneer uit een 
marktanalyse blijkt dat de betrokken 
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exploitant de prijzen door het ontbreken 
van werkelijke concurrentie op een 
buitensporig hoog peil kan handhaven of 
de marges kan uithollen, ten nadele van de 
eindgebruikers. Om investeringen door de 
exploitant in nieuwegeneratienetwerken 
ook aan te moedigen, houden de nationale 
regelgevende instanties rekening met de 
door de exploitant gedane investeringen, en 
laten zij toe dat hij een redelijke opbrengst 
krijgt uit zijn kapitaalinbreng, waarbij zij 
de aangegane risico's in aanmerking 
nemen.

exploitant de prijzen door het ontbreken 
van werkelijke concurrentie op een 
buitensporig hoog peil kan handhaven of 
de marges kan uithollen, ten nadele van de 
eindgebruikers. Om investeringen door de 
exploitant in nieuwegeneratienetwerken 
ook aan te moedigen, houden de nationale 
regelgevende instanties rekening met de 
door de exploitant gedane investeringen, en 
laten zij toe dat hij een redelijke opbrengst 
krijgt uit zijn kapitaalinbreng, waarbij zij 
de risico’s die specifiek zijn voor een 
bepaald nieuw netwerkproject waarin 
wordt geïnvesteerd in aanmerking nemen
en tegelijkertijd waarborgen dat 
prijsafspraken verenigbaar zijn met de 
bescherming van daadwerkelijke 
concurrentie.

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld als compromis tussen het Parlement en de Raad over de kwestie 
waarin er bij volgende-generatietoegang een balans moet worden gevonden tussen de noodzaak 
om zowel investeringen als de concurrentie te bevorderen.

Amendement 155
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 9 – letter a
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 – lid 1

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

1. Een nationale regelgevende instantie kan 
overeenkomstig artikel 8 verplichtingen 
inzake het terugverdienen van kosten en 
prijscontrole opleggen, inclusief 
verplichtingen inzake kostenoriëntering 
van prijzen en 
kostentoerekeningssystemen, voor het 
verlenen van specifieke interconnectie-
en/of toegangtypes, wanneer uit een 
marktanalyse blijkt dat de betrokken 
exploitant de prijzen door het ontbreken 
van werkelijke concurrentie op een 
buitensporig hoog peil kan handhaven of 

1. Een nationale regelgevende instantie kan 
overeenkomstig artikel 8 verplichtingen 
inzake het terugverdienen van kosten en 
prijscontrole opleggen, inclusief 
verplichtingen inzake kostenoriëntering 
van prijzen en 
kostentoerekeningssystemen, voor het 
verlenen van specifieke interconnectie-
en/of toegangtypes, wanneer uit een 
marktanalyse blijkt dat de betrokken 
exploitant de prijzen door het ontbreken 
van werkelijke concurrentie op een 
buitensporig hoog peil kan handhaven of 
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de marges kan uithollen, ten nadele van de 
eindgebruikers. Om investeringen door de 
exploitant in nieuwegeneratienetwerken 
ook aan te moedigen, houden de nationale 
regelgevende instanties rekening met de 
door de exploitant gedane investeringen, en 
laten zij toe dat hij een redelijke opbrengst 
krijgt uit zijn kapitaalinbreng, waarbij zij 
de aangegane risico's in aanmerking 
nemen.

de marges kan uithollen, ten nadele van de 
eindgebruikers. Om investeringen door de 
exploitant in nieuwegeneratienetwerken 
ook aan te moedigen, houden de nationale 
regelgevende instanties rekening met de 
door de exploitant gedane investeringen, en 
laten zij toe dat hij een redelijke opbrengst 
krijgt uit zijn kapitaalinbreng, waarbij zij 
de risico’s die specifiek zijn voor een 
bepaald nieuw netwerkproject waarin 
wordt geïnvesteerd in aanmerking nemen 
en tegelijkertijd waarborgen dat 
prijsafspraken verenigbaar zijn met de 
bescherming van daadwerkelijke 
concurrentie.

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld als compromis tussen het Parlement en de Raad over de kwestie 
waarin er bij volgende-generatietoegang een balans moet worden gevonden tussen de noodzaak 
om zowel investeringen als de concurrentie te bevorderen.

Amendement 156
Dominique Vlasto

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 9 – letter a
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 – lid 1

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

1. Een nationale regelgevende instantie kan 
overeenkomstig artikel 8 verplichtingen 
inzake het terugverdienen van kosten en 
prijscontrole opleggen, inclusief 
verplichtingen inzake kostenoriëntering 
van prijzen en 
kostentoerekeningssystemen, voor het 
verlenen van specifieke interconnectie-
en/of toegangtypes, wanneer uit een 
marktanalyse blijkt dat de betrokken 
exploitant de prijzen door het ontbreken 
van werkelijke concurrentie op een 
buitensporig hoog peil kan handhaven of 
de marges kan uithollen, ten nadele van de 
eindgebruikers. Om investeringen door de 
exploitant in nieuwegeneratienetwerken 

1. Een nationale regelgevende instantie kan 
overeenkomstig artikel 8 verplichtingen 
inzake het terugverdienen van kosten en 
prijscontrole opleggen, inclusief 
verplichtingen inzake kostenoriëntering 
van prijzen en 
kostentoerekeningssystemen, voor het 
verlenen van specifieke interconnectie-
en/of toegangtypes, wanneer uit een 
marktanalyse blijkt dat de betrokken 
exploitant de prijzen door het ontbreken 
van werkelijke concurrentie op een 
buitensporig hoog peil kan handhaven of 
de marges kan uithollen, ten nadele van de 
eindgebruikers. Om investeringen door de 
exploitant in nieuwegeneratienetwerken 
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ook aan te moedigen, houden de nationale 
regelgevende instanties rekening met de 
door de exploitant gedane investeringen, en 
laten zij toe dat hij een redelijke opbrengst 
krijgt uit zijn kapitaalinbreng, waarbij zij 
de aangegane risico's in aanmerking 
nemen.

ook aan te moedigen, houden de nationale 
regelgevende instanties rekening met de 
door de exploitant gedane investeringen, en 
laten zij toe dat hij een redelijke opbrengst 
krijgt uit zijn kapitaalinbreng, waarbij zij 
de risico’s die specifiek zijn voor een 
bepaald nieuw netwerkproject waarin 
wordt geïnvesteerd in aanmerking nemen 
en tegelijkertijd waarborgen dat 
prijsafspraken verenigbaar zijn met de 
bescherming van daadwerkelijke 
concurrentie.

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld als compromis tussen het Parlement en de Raad over de kwestie 
waarin er bij volgende-generatietoegang een balans moet worden gevonden tussen de noodzaak 
om zowel investeringen als de concurrentie te bevorderen.

Amendement 157
Erika Mann

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt a bis (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 – lid 4 bis (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

a bis) lid 4 bis wordt toegevoegd: 
"Onderzoek naar ‘margin squeeze’ vormt
geen belemmering voor de ontwikkeling 
van nieuwe markten en infrastructuur. 
Daartoe houden de NRI’s rekening met 
de voorwaarden voor investering in 
infrastructuur en hanteren zij de 
voorwaarden voor langetermijncontracten 
met risicodeling als referentie bij 
uitvoering van het onderzoek."

Or. en

Motivering

Het amendement vormt een compromis op grond van de tekst van het Parlement in eerste lezing. 
Onderzoek naar ‘margin squeeze’ is ook van toepassing op nieuwe netwerken maar ondermijnen 
geen toegangsregelingen en evenmin het vermogen aantrekkelijke producten aan te bieden.
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Amendement 158
Gunnar Hökmark

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 10
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 bis – lid 1

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

1. Wanneer de nationale regelgevende 
instantie besluit dat de passende 
verplichtingen die zijn opgelegd krachtens 
de artikelen 9 tot en met 13 er niet in 
geslaagd zijn daadwerkelijke concurrentie 
tot stand te brengen en dat er belangrijke 
en blijvende concurrentieproblemen en/of 
markttekortkomingen zijn vastgesteld met 
betrekking tot het aanbieden op 
groothandelsniveau van bepaalde 
toegangsproducenten, kan zij in 
overeenstemming met de bepalingen van 
de tweede alinea van artikel 8, lid 3, een 
verplichting opleggen aan verticaal 
geïntegreerde ondernemingen om
activiteiten die verband houden met het 
aanbieden van de desbetreffende 
toegangsproducten op groothandelsniveau 
in een onafhankelijke bedrijfseenheid te 
plaatsen.

1. Wanneer de nationale regelgevende 
instantie besluit dat de passende 
verplichtingen die zijn opgelegd krachtens 
de artikelen 9 tot en met 13 er niet in 
geslaagd zijn daadwerkelijke concurrentie 
tot stand te brengen en dat er belangrijke 
en blijvende concurrentieproblemen en/of 
markttekortkomingen zijn vastgesteld met 
betrekking tot bepaalde 
toegangsproductmarkten, kan zij in 
overeenstemming met de bepalingen van 
de tweede alinea van artikel 8, lid 3, een 
verplichting opleggen aan verticaal 
geïntegreerde ondernemingen om 
activiteiten die verband houden met het 
aanbieden van de desbetreffende 
toegangsproducten op groothandelsniveau 
in een onafhankelijke bedrijfseenheid te 
plaatsen.

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld als compromis inzake de functionele scheiding, mede door het 
besluitvormingsproces te laten aansluiten op de door de regelgevers uitgevoerde marktanalyse.

Amendement 159
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 10
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 bis – lid 1

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

1. Wanneer de nationale regelgevende 
instantie besluit dat de passende 

1. Wanneer de nationale regelgevende 
instantie besluit dat de passende 
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verplichtingen die zijn opgelegd krachtens 
de artikelen 9 tot en met 13 er niet in 
geslaagd zijn daadwerkelijke concurrentie 
tot stand te brengen en dat er belangrijke 
en blijvende concurrentieproblemen en/of 
markttekortkomingen zijn vastgesteld met 
betrekking tot het aanbieden op 
groothandelsniveau van bepaalde 
toegangsproducenten, kan zij in 
overeenstemming met de bepalingen van 
de tweede alinea van artikel 8, lid 3, een 
verplichting opleggen aan verticaal 
geïntegreerde ondernemingen om 
activiteiten die verband houden met het 
aanbieden van de desbetreffende 
toegangsproducten op groothandelsniveau 
in een onafhankelijke bedrijfseenheid te 
plaatsen.

verplichtingen die zijn opgelegd krachtens 
de artikelen 9 tot en met 13 er niet in 
geslaagd zijn daadwerkelijke concurrentie 
tot stand te brengen en dat er belangrijke 
en blijvende concurrentieproblemen en/of 
markttekortkomingen zijn vastgesteld met 
betrekking tot bepaalde 
toegangsproductmarkten, kan zij in 
overeenstemming met de bepalingen van 
de tweede alinea van artikel 8, lid 3, een 
verplichting opleggen aan verticaal 
geïntegreerde ondernemingen om 
activiteiten die verband houden met het 
aanbieden van de desbetreffende 
toegangsproducten op groothandelsniveau 
in een onafhankelijke bedrijfseenheid te 
plaatsen.

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld als compromis inzake de functionele scheiding, mede door het 
besluitvormingsproces te laten aansluiten op de door de regelgevers uitgevoerde marktanalyse.

Amendement 160
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 12 – letter e
Richtlijn 2002/19/EG
Bijlage II – deel A – punt 1 – letter c (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

c) adequate verplichtingen die 
gelijkwaardige functionaliteit bieden, in 
geval ontbundelde toegang technisch of 
economisch niet haalbaar is.

Or. en

Motivering

Dit amendement herstelt een amendement van het EP dat overeenkomt met een door de Raad 
voorgestelde overweging.
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Amendement 161
Gunnar Hökmark

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 12 – letter e
Richtlijn 2002/19/EG
Bijlage II – deel A – punt 1 – letter c (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(c) adequate verplichtingen die 
gelijkwaardige functionaliteit bieden, in 
geval ontbundelde toegang technisch of 
economisch niet haalbaar is.

Or. en

Motivering

Dit amendement herstelt een amendement van het EP dat overeenkomt met een door de Raad 
voorgestelde overweging.

Amendement 162
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 1
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 3 – lid 2

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

2. Voorts wordt in deze richtlijn verstaan 
onder:

2. Voorts wordt in deze richtlijn verstaan 
onder:

"algemene machtiging": regelgeving door 
de lidstaten waarbij rechten worden 
verleend voor het aanbieden van 
elektronische-communicatienetwerken of 
-diensten en specifieke sectorgebonden 
verplichtingen worden vastgesteld die 
overeenkomstig de richtlijn kunnen gelden 
voor alle of voor specifieke soorten 
elektronische-communicatienetwerken en 
-diensten, overeenkomstig deze richtlijn;

"algemene machtiging": regelgeving door 
de lidstaten waarbij rechten worden 
verleend voor het aanbieden van 
elektronische-communicatienetwerken of 
-diensten en specifieke sectorgebonden 
verplichtingen worden vastgesteld die 
overeenkomstig de richtlijn kunnen gelden 
voor alle of voor specifieke soorten 
elektronische-communicatienetwerken en 
-diensten, overeenkomstig deze richtlijn;

"pan-Europese draadloze elektronische-
communicatienetwerken of -diensten": 
draadloze elektronische
communicatienetwerken of -diensten die 
in het merendeel van de lidstaten 
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beschikbaar zijn.

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld als compromis tussen de Raad en het Parlement aangezien het een 
omschrijving geeft van pan-Europese diensten die onderscheiden kunnen worden van een 
eenvoudige grensoverschrijdende dimensie en de pan-Europese dimensie weergeeft.

Amendement 163
Herbert Reul

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 1
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 3 – lid 2

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

2. Voorts wordt in deze richtlijn verstaan 
onder:

2. Voorts wordt in deze richtlijn verstaan 
onder:

"algemene machtiging": regelgeving door 
de lidstaten waarbij rechten worden 
verleend voor het aanbieden van 
elektronische-communicatienetwerken of 
-diensten en specifieke sectorgebonden 
verplichtingen worden vastgesteld die 
overeenkomstig de richtlijn kunnen gelden 
voor alle of voor specifieke soorten 
elektronische-communicatienetwerken en 
-diensten, overeenkomstig deze richtlijn;

"algemene machtiging": regelgeving door 
de lidstaten waarbij rechten worden 
verleend voor het aanbieden van 
elektronische-communicatienetwerken of 
-diensten en specifieke sectorgebonden 
verplichtingen worden vastgesteld die 
overeenkomstig de richtlijn kunnen gelden 
voor alle of voor specifieke soorten 
elektronische-communicatienetwerken en 
-diensten, overeenkomstig deze richtlijn;

"pan-Europese draadloze elektronische-
communicatienetwerken of -diensten": 
draadloze elektronische 
communicatienetwerken of -diensten die 
in het merendeel van de lidstaten 
beschikbaar zijn.

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld als compromis tussen de Raad en het Parlement aangezien het een 
omschrijving geeft van pan-Europese diensten die onderscheiden kunnen worden van een 
eenvoudige grensoverschrijdende dimensie en de pan-Europese dimensie weergeeft.
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Amendement 164
Herbert Reul

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 6 bis (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

3 bis) Het volgende artikel 6 bis wordt 
toegevoegd: 
“Artikel 6 bis
Harmonisatiemaatregelen
1. Onverminderd artikel 5, leden 1 en 2 
van deze richtlijn, en artikel 9 van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn), 
kan de Commissie uitvoeringsmaatregelen 
goedkeuren:
(a) om radiofrequentiebanden waarvan 
het gebruik moet worden onderworpen 
aan algemene machtigingen aan te 
wijzen;
(b) om procedures voor het verlenen van 
algemene machtigingen voor nummers 
aan ondernemingen die pan-Europese 
elektronische-communicatienetwerken of 
-diensten aanbieden, te harmoniseren;
(c) om de in bijlage II vermelde 
voorwaarden met betrekking tot het 
verlenen van algemene machtigingen aan 
ondernemingen die pan-Europese 
elektronische-communicatienetwerken of 
-diensten aanbieden, te harmoniseren.
Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 22 lid 3 van Richtlijn 2002/21/EG 
(Kaderrichtlijn).
2. De in lid 1 bedoelde maatregelen 
kunnen in voorkomend geval voorzien in 
de mogelijkheid voor de lidstaten om een 
met redenen omkleed verzoek in te dienen 
voor een gedeeltelijke vrijstelling en/of 
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tijdelijke afwijking van die maatregelen.
De Commissie beoordeelt de motivering 
voor het verzoek, rekening houdend met 
de specifieke situatie in de lidstaat, en kan 
een gedeeltelijke vrijstelling of tijdelijke 
afwijking of beide verlenen, mits de 
uitvoering van de uitvoeringsmaatregelen 
als bedoeld in lid 1 geen al te grote 
vertraging oploopt, noch leidt tot te grote 
verschillen in de concurrentiepositie of de 
regelgeving van de lidstaten.”

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld als compromis tussen de Raad en het Parlement. De comitologie 
moet beperkt blijven tot radiofrequentiebanden, waarbij voor het gebruik een algemene 
machtiging nodig is.

Amendement 165
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 6 bis (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

3 bis) Het volgende artikel 6 bis wordt 
toegevoegd:
“Artikel 6 bis
Harmonisatiemaatregelen
1. Onverminderd artikel 5, leden 1 en 2 
van deze richtlijn, en artikel 9 van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn), 
kan de Commissie uitvoeringsmaatregelen 
goedkeuren:
(a) om radiofrequentiebanden waarvan 
het gebruik moet worden onderworpen 
aan algemene machtigingen aan te 
wijzen;
(b) om procedures voor het verlenen van 
algemene machtigingen voor nummers 
aan ondernemingen die pan-Europese 
elektronische-communicatienetwerken of 
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-diensten aanbieden, te harmoniseren;
(c) om de in bijlage II vermelde 
voorwaarden met betrekking tot het 
verlenen van algemene machtigingen aan 
ondernemingen die pan-Europese 
elektronische-communicatienetwerken of 
-diensten aanbieden, te harmoniseren.
Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 22 lid 3 van Richtlijn 2002/21/EG 
(Kaderrichtlijn).
2. De in lid 1 bedoelde maatregelen 
kunnen in voorkomend geval voorzien in 
de mogelijkheid voor de lidstaten om een 
met redenen omkleed verzoek in te dienen 
voor een gedeeltelijke vrijstelling en/of 
tijdelijke afwijking van die maatregelen.
De Commissie beoordeelt de motivering 
voor het verzoek, rekening houdend met 
de specifieke situatie in de lidstaat, en kan 
een gedeeltelijke vrijstelling of tijdelijke 
afwijking of beide verlenen, mits de 
uitvoering van de uitvoeringsmaatregelen 
als bedoeld in lid 1 geen al te grote 
vertraging oploopt, noch leidt tot te grote 
verschillen in de concurrentiepositie of de 
regelgeving van de lidstaten.”

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld als compromis tussen de Raad en het Parlement. De comitologie 
moet beperkt blijven tot radiofrequentiebanden, waarbij voor het gebruik een algemene 
machtiging nodig is.

Amendement 166
Robert Goebbels, Andres Tarand

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Bijlage – punt 2 – letter h
Richtlijn 2002/21/EG
Bijlage – deel A – punt 19
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Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

19. Transparantieverplichtingen voor 
ondernemingen die openbare 
elektronische-communicatiediensten 
aanbieden om eind-tot-eindverbindingen te 
waarborgen overeenkomstig de 
doelstellingen en beginselen van artikel 8 
van Richtlijn 2002/21/EG, bekendmaking 
van beperkingen op de toegang tot diensten 
en toepassingen en van beleidsmaatregelen 
betreffende het beheer van het verkeer, 
alsmede, voor zover dit nodig en evenredig 
is, toegang van de nationale regelgevende 
instanties tot de informatie die zij nodig 
hebben om de juistheid van bedoelde 
bekendmaking te toetsen.

19. Transparantieverplichtingen voor 
ondernemingen die openbare 
elektronische-communicatiediensten 
aanbieden om eind-tot-eindverbindingen te 
waarborgen, met inbegrip van onbeperkte 
toegang tot en verspreiding van inhoud, 
diensten en toepassingen, overeenkomstig 
de doelstellingen en beginselen van 
artikel 8 van Richtlijn 2002/21/EG 
(Kaderrichtlijn), bekendmaking van 
beleidsmaatregelen betreffende het beheer 
van het verkeer, alsmede, voor zover dit 
nodig en evenredig is, toegang van de 
nationale regelgevende instanties tot de 
informatie die zij nodig hebben om de 
juistheid van bedoelde bekendmaking te 
toetsen.

Or. en

Motivering

Het grondbeginsel van eind-tot-eindconnectiviteit, wat ook het recht van eindgebruikers inhoudt 
op toegang tot en verspreiding van de inhoud, diensten en toepassingen van hun keus via het 
internet, moet behouden blijven.

Amendement 167
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad – wijzigingsbesluit
Bijlage – punt 2 – letter h
Richtlijn 2002/21/EG
Bijlage – deel A – punt 19

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

19. Transparantieverplichtingen voor 
ondernemingen die openbare 
elektronische-communicatiediensten 
aanbieden om eind-tot-eindverbindingen te 
waarborgen overeenkomstig de 
doelstellingen en beginselen van artikel 8 
van Richtlijn 2002/21/EG, bekendmaking 
van beperkingen op de toegang tot diensten 
en toepassingen en van beleidsmaatregelen 
betreffende het beheer van het verkeer, 
alsmede, voor zover dit nodig en evenredig 

19. Transparantieverplichtingen voor 
ondernemingen die openbare 
elektronische-communicatiediensten 
aanbieden om eind-tot-eindverbindingen te 
waarborgen, met inbegrip van onbeperkte 
toegang tot en verspreiding van inhoud, 
diensten en toepassingen, overeenkomstig 
de doelstellingen en beginselen van 
artikel 8 van Richtlijn 2002/21/EG 
(Kaderrichtlijn), bekendmaking van 
beleidsmaatregelen betreffende het beheer 
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is, toegang van de nationale regelgevende 
instanties tot de informatie die zij nodig 
hebben om de juistheid van bedoelde 
bekendmaking te toetsen.

van het verkeer, alsmede, voor zover dit 
nodig en evenredig is, toegang van de 
nationale regelgevende instanties tot de 
informatie die zij nodig hebben om de 
juistheid van bedoelde bekendmaking te 
toetsen.

Or. en
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