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A) Context en doelstellingen van het voorstel

Onderhavig document betreft een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en 
de Raad die tot doel heeft het huidige Europese regelgevingskader voor elektronische 
communicatie, een van de drie richtlijnen over regelgevingskader, toegang en machtiging, te 
wijzigen teneinde tot een werkelijke interne markt voor telecommunicatie te komen. De 
basisdoelstellingen van het voorstel zijn verbetering van de efficiency van de elektronische 
communicatie, waarborging van een doeltreffendere en eenvoudigere regelgeving, zowel voor 
de exploitanten als voor de nationale regelgevende instanties (NRI's), en streven naar 
harmonisatie van de EU-regels met het oog op meer investeringen, meer innovatie en grotere 
voordelen voor de consument.
De wijzigingen in de richtlijnen over regelgevingskader, machtiging en toegang zien er 
concreet als volgt uit:

B) Kaderrichtlijn

 Hervorming van het spectrumbeheer, waarbij rekening wordt gehouden met de 
technologische ontwikkeling, teneinde het economisch potentieel beter te kunnen 
benutten en de maatschappelijke en milieuvoordelen van beter spectrumgebruik te 
kunnen realiseren.

 Verbetering van de samenhang van de regelgeving voor de interne markt voor 
elektronische communicatie; hiertoe wordt de rol van de Commissie in samenwerking 
met de nieuwe autoriteit voor de elektronische-communicatiemarkt versterkt.

 Versterking van de veiligheid en integriteit ten behoeve van gebruikers van 
elektronische communicatie, teneinde het vertrouwen te versterken van bedrijfsleven 
en burgers die gebruik maken van elektronische communicatie.

C) Machtigingsrichtlijn

 De richtlijn wordt aangepast aan het nieuwe spectrumbeleid, en wel concreet aan het 
gebruik van de radiofrequenties.

 Er wordt een doelmatige procedure gecreëerd voor bedrijven die rechten nodig hebben 
om in heel Europa diensten te kunnen verlenen.

 Er wordt gezorgd voor een soepele overgang naar de invoering van handel in 
spectrum.

D) Toegangsrichtlijn

 Invoering van een functionele scheiding, geregeld in artikel 13 bis van het voorstel, als 
rechtsmiddel dat door de NRI's kan worden opgelegd, mits de Commissie hiervoor 
toestemming verleent. Zij dient hierbij het advies in te winnen van de nieuwe 
autoriteit.
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E) Rechtsgrondslag van het voorstel

Het voorstel is gebaseerd op artikel 95 van het EG-Verdrag, dat betrekking heeft op de 
goedkeuring, via de medebeslissingsprocedure tussen Parlement en Raad, van algemene 
maatregelen voor de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van de lidstaten die de instelling en de werking van de interne markt betreffen.
In principe zou deze rechtsgrondslag niet voor problemen mogen zorgen, aangezien het 
dezelfde rechtsgrondslag is als die van de richtlijnen die met onderhavig voorstel worden 
gewijzigd, en de te behandelen tekst bovendien een vrij horizontale reikwijdte heeft die de 
keuze van deze rechtsgrondslag rechtvaardigt.
Daarenboven zou het gebruik van artikel 308 van het EG-Verdrag als algemene 
rechtsgrondslag voor het Parlement niet nuttig zijn, aangezien hierin alleen raadpleging van 
onze instelling is voorzien.

F) Versterking van de bevoegdheden van de Europese Unie ten opzichte van de lidstaten

Het voorstel voor een richtlijn versterkt de rol van de Commissie in verschillende opzichten.
Met betrekking tot het nieuwe spectrumbeheer bepaalt artikel 9 dat de Commissie uitvoerende 
maatregelen kan treffen om de toepassing van de nieuwe beginselen van neutraliteit en 
algemeen belang te coördineren.
Met betrekking tot de consolidering van de interne markt en de verbetering van de coherentie 
kent artikel 7, lid 4 aan de Commissie ruime bevoegdheden toe voor controle op door de 
NRI's voorgestelde maatregelen voor ondernemingen met een sterke marktpositie. Verder 
maakt artikel 16, lid 7 het mogelijk dat de Commissie in samenwerking met de Europese 
Autoriteit voor de elektronische-communicatiemarkt marktanalyses uitvoert indien een NRI 
zich duidelijk niet van haar taak gekweten heeft. Artikel 7, lid 8 schrijft voor dat de 
Commissie in samenwerking met de Autoriteit specifieke verplichtingen oplegt voor 
ontwerpmaatregelen waarvan opnieuw kennisgeving is gedaan. Tenslotte bepalen de artikelen 
15, lid 4 en 16, lid 5 dat de Commissie voor transnationale markten ondernemingen met een 
sterke marktpositie aanwijst en hen specifieke verplichtingen oplegt, waarbij rekening wordt 
gehouden met het advies van de Autoriteit.
Met betrekking tot de onafhankelijkheid van de NRI's en het recht op beroep wordt in artikel 
4, lid 1 een minimumcriterium bepaald om een door een NRI goedgekeurde maatregel te 
schorsen indien er een dringende noodzaak is om ernstige en onherstelbare schade aan de 
betrokken partij te voorkomen, in overeenstemming met de jurisprudentie van het Europees 
Hof van Justitie.
Wat betreft de wijzigingen op de toegangsrichtlijn bepaalt artikel 13 bis dat NRI's een 
functionele scheiding mogen opleggen, mits de Commissie hier voordien mee akkoord is 
gegaan, en wordt in de artikelen 6 bis en 6 ter bepaald dat om de toegang tot het spectrum te 
vergemakkelijken voor ondernemingen die gebruiksrechten voor alle lidstaten nodig hebben, 
zoals bijvoorbeeld aanbieders van satellietdiensten, de Commissie in samenwerking met de 
Autoriteit de voorwaarden voor individuele rechten, selectieprocedures en selectie van 
ondernemingen kan coördineren of harmoniseren.

G) Amendementen

De rapporteur stelt voor de volgende amendementen in te dienen:

A) Kaderrichtlijn:
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 In de laatste alinea van artikel 6 moet met betrekking tot de bekendmaking van de 
resultaten van de raadplegingsprocedure door de NRI's de vertrouwelijkheid van de 
door de ondernemingen verstrekte informatie beter worden gewaarborgd.

 In artikel 9, lid 4, tweede alinea, met betrekking tot de beperkingen die ertoe strekken 
dat een dienst in een specifieke band moet worden aangeboden, dient te worden 
verduidelijkt dat de eisen van algemeen belang die ten grondslag liggen aan deze 
beperkingen, ook preventie en bestrijding van de georganiseerde misdaad moeten 
omvatten.

 In artikel 19, lid 1, met betrekking tot de door de Commissie vast te stellen 
harmonisatiemaatregelen in geval van verschillen in de toepassing door de NRI's van 
de in de kaderrichtlijn en de specifieke richtlijnen gespecificeerde regelgevingstaken, 
heeft de Commissie de keuze of zij een aanbeveling doet of een besluit vaststelt,
waarbij zij alleen in het eerste geval gebruik kan maken van de procedure voor 
regelgeving met toezicht; het is dan ook twijfelachtig of deze bepaling op haar plaats 
is, aangezien de vraag of het Parlement bij een en ander betrokken wordt aldus 
uiteindelijk van de keuze van de Commissie afhangt.

 In artikel 21, leden 2 en 3, met betrekking tot transnationale geschillen tussen in 
verschillende lidstaten gevestigde partijen, zou moeten worden verduidelijkt dat de 
coördinatie van de inspanningen van de nationale regelgevende instanties die zich met 
de oplossing van het geschil moeten bezighouden, ook de goedkeuring van een 
gemeenschappelijke beslissing kan omvatten.

B) Machtigingsrichtlijn:

 In artikel 5, lid 2, met betrekking tot de toekenning van gebruiksrechten voor
radiofrequenties en nummers door de lidstaten, zou het beter zijn indien zou worden 
verwezen naar de beperkingen op grond van eisen van algemeen belang 
overeenkomstig artikel 9, lid 4, tweede alinea van Richtlijn 2002/21/EG 
(kaderrichtlijn).

 In artikel 10, met betrekking tot de naleving van de voorwaarden van de algemene 
machtiging of de gebruiksrechten en de specifieke verplichtingen, zou een nieuw 
artikel 6 bis moeten worden ingevoegd waarin wordt bepaald dat de lidstaten de in de 
leden 5 en 6 genoemde sancties altijd aan de rechter overeenkomstig de nationale 
wetgeving moeten kunnen voorleggen.
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