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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel van de Commissie heeft tot doel het huidige Europese regelgevingskader voor 
elektronische communicatie, namelijk de drie richtlijnen "regelgevingskader", "machtiging" 
en "toegang", 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 doeltreffender en eenvoudiger regelgeving, 
zowel voor de exploitanten als voor de nationale regelgevende instanties (NRI's), en 
harmonisatie van de communautaire regels, met het oog op meer investeringen, meer 
innovatie en grotere voordelen voor de consument. De voornaamste wijzigingen in de 
richtlijnen "regelgevingskader", "machtiging" en "toegang" hebben betrekking op de 
hervorming van het spectrumbeheer, de invoering van een functionele scheiding en de 
versterking van de bevoegdheden van de Commissie ten aanzien van de lidstaten.

De rapporteur stelt voor de volgende wijzigingen aan te brengen in het voorstel:

A) Kaderrichtlijn:

 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, dient met betrekking tot de beperkingen die ertoe 
strekken dat een dienst in een specifieke band moet worden aangeboden 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 besluit vaststelt of een aanbeveling doet, 
waarbij alleen in het eerste geval is voorzien in de regelgevingsprocedure met toetsing.
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 met het oog 
op de oplossing van het geschil ook de aanneming van een gemeenschappelijk besluit 
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 te verwijzen naar de 
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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 lid 6 
bis moeten worden ingevoegd waarin wordt bepaald dat de lidstaten altijd toestaan dat 
de in de leden 5 en 6 genoemde sancties aan gerechtelijke controle worden 
onderwerpen, overeenkomstig de nationale wetgeving.

AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Omdat andere, specifiekere 
rechtsgrondslagen ontbreken, dient te 
worden verwezen naar 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 bepalingen 
van de lidstaten die de instelling en de 
werking van de interne markt betreffen.
Dit artikel is dezelfde rechtsgrondslag als 
die van de wetgevingsbesluiten die door 
het onderhavige voorstel worden 
gewijzigd, en heeft bovendien een vrij 
horizontale reikwijdte die de keuze ervan 
rechtvaardigt.  De instelling van een 
regelgevende instantie op Europees 
niveau kan evenwel de toepassing van 
artikel 308 van het EG-Verdrag 
noodzakelijk maken als algemene 
clausule, ofschoon hierin niet is voorzien 
in medebeslissingsrecht van het Europees 
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Parlement.   

Or. es

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 60 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(60 bis) Wanneer de Commissie in het 
bijzondere geval van artikel 19 van 
Richtlijn 2002/21/EG vaststelt dat 
verschillen bij de tenuitvoerlegging door 
de nationale regelgevende instanties van 
de in de onderhavige richtlijn en de 
specifieke richtlijnen gespecificeerde 
taken obstakels kunnen opwerpen voor de 
interne markt, dient zij, zoveel mogelijk 
rekening houdend met het advies van de 
Autoriteit, de bevoegdheid te hebben 
harmonisatiemaatregelen vast te stellen 
ter bevordering van de verwezenlijking 
van de in artikel 8 uiteengezette 
doelstellingen. Deze maatregelen kunnen 
alleen werkelijk doeltreffend zijn indien 
zij de vorm aannemen van een specifieke 
regelgeving, i.e. besluiten die worden 
aangenomen conform de 
regelgevingsprocedure met toetsing 
waarin is voorzien in artikel 5 bis van 
Besluit 2006/512/EG, en dus met 
uitsluiting van een aanbeveling of enige 
andere niet bindende maatregel.  

Or. es
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Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 60 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(60 ter) De versterking van de 
bevoegdheden van de Commissie en de 
instelling van de Autoriteit hebben tot 
doel het spectrum op rationeler en 
doeltreffender wijze te beheren. Daarbij 
dienen de Commissie en de Autoriteit hun 
rol met grote behoedzaamheid te vervullen 
en steeds rekening te houden met de eisen 
van de ondernemingen en de gebruikers.
Het spreekt anderzijds vanzelf dat de 
instelling van een regelgevende Autoriteit
op Europees niveau de rechtstreekse 
controle die het Europees Parlement op 
de Commissie uitoefent niet mag 
belemmeren en dus impliceert dat het 
Europees Parlement constant en volledig 
wordt geïnformeerd over de 
tenuitvoerlegging van de onderhavige 
richtlijn.

Or. es

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 6 - alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De resultaten van de raadpleging worden 
door de nationale regelgevende instanties 
openbaar gemaakt, behalve in geval van 
vertrouwelijke informatie overeenkomstig 
het communautair en nationaal recht 
betreffende zakelijke vertrouwelijkheid.

De resultaten van de raadpleging worden 
door de nationale regelgevende instanties 
openbaar gemaakt, behalve in geval van 
vertrouwelijke informatie overeenkomstig 
het communautair en nationaal recht 
betreffende zakelijke vertrouwelijkheid. In 
geval van ongerechtvaardigde 
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verspreiding van vertrouwelijke 
informatie zorgen de nationale 
regelgevende instanties ervoor dat op 
verzoek van de betrokken ondernemingen 
zo spoedig mogelijk adequate maatregelen 
worden getroffen.

Or. es

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beperkingen die ertoe strekken dat een 
dienst in een specifieke band moet worden 
aangeboden worden met redenen omkleed 
om te zorgen voor de verwezenlijking van 
een doelstelling van algemeen belang in 
overeenstemming met het 
Gemeenschapsrecht, zoals veiligheid van 
het menselijk leven, het bevorderen van 
sociale, regionale of territoriale 
samenhang, het vermijden van een 
ondoelmatig gebruik van radiofrequenties 
of, culturele en taalkundige diversiteit en 
pluralisme van de media te bevorderen 
zoals gedefinieerd in de nationale 
wetgeving overeenkomstig de 
communautaire wetgeving.

Beperkingen die ertoe strekken dat een 
dienst in een specifieke band moet worden 
aangeboden worden met redenen omkleed 
om te zorgen voor de verwezenlijking van 
een doelstelling van algemeen belang in 
overeenstemming met het 
Gemeenschapsrecht, zoals veiligheid van 
het menselijk leven, met name  ten 
aanzien van de preventie en bestrijding 
van georganiseerde misdaad en 
terrorisme, het bevorderen van sociale, 
regionale of territoriale samenhang, het 
vermijden van een ondoelmatig gebruik 
van radiofrequenties of, culturele en 
taalkundige diversiteit en pluralisme van de 
media te bevorderen zoals gedefinieerd in 
de nationale wetgeving overeenkomstig de 
communautaire wetgeving.

Or. es
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Amendement 6

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 7

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de Commissie een 
aanbeveling doet overeenkomstig lid 1, 
handelt zij in overeenstemming met de in 
artikel 22, lid 2, bedoelde procedure.

Schrappen

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale regelgevende instanties bij de 
uitvoering van hun taken zoveel mogelijk 
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rekening houden met dergelijke 
aanbevelingen. Wanneer een nationale 
regelgevende instantie besluit om een 
aanbeveling niet op te volgen, brengt zij 
de Commissie daarvan op de hoogte met 
vermelding van de motivering van haar 
standpunt.

Or. es

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 22
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 21 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 22
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 21 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij stellen de partijen onverwijld daarvan 
in kennis. Wanneer het geschil binnen vier 
maanden niet is beslecht, indien het geschil 
niet voor de rechter is gebracht en indien 

Zij stellen de partijen onverwijld daarvan 
in kennis. Wanneer het geschil binnen vier 
maanden niet is beslecht, indien het geschil 
niet voor de rechter is gebracht en indien 
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een van beide partijen daarom verzoekt, 
coördineren de nationale regelgevende 
instanties hun werkzaamheden om een 
oplossing voor het geschil te vinden, 
overeenkomstig artikel 8, waarbij zoveel 
mogelijk rekening wordt gehouden met de 
door de Autoriteit overeenkomstig artikel 
18 van Verordening […/EG] gegeven 
aanbeveling.

een van beide partijen daarom verzoekt, 
coördineren de nationale regelgevende 
instanties hun werkzaamheden om, voor 
zover mogelijk via de aanneming van een 
gemeenschappelijk besluit, een oplossing 
voor het geschil te vinden, overeenkomstig 
artikel 8, waarbij zoveel mogelijk rekening 
wordt gehouden met de door de Autoriteit 
overeenkomstig artikel 18 van Verordening 
[…/EG] gegeven aanbeveling.

Or. es

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer individuele gebruiksrechten 
moeten worden verleend voor 
radiofrequenties en nummers, verlenen de 
lidstaten die rechten op verzoek aan alle 
ondernemingen die diensten of netwerken 
aanbieden of gebruiken in het kader van de 
algemene machtiging, met inachtneming 
van de bepalingen van de artikelen 6, 6 bis, 
7 en 11, lid 1, onder c), van deze richtlijn 
en alle andere regels die een efficiënt 
gebruik van deze middelen moeten 
waarborgen overeenkomstig Richtlijn 
2002/21/EG (Kaderrichtlijn).

2. Wanneer individuele gebruiksrechten 
moeten worden verleend voor 
radiofrequenties en nummers, verlenen de 
lidstaten die rechten op verzoek aan alle 
ondernemingen die diensten of netwerken 
aanbieden of gebruiken in het kader van de 
algemene machtiging, met inachtneming 
van de bepalingen van de artikelen 6, 6 bis, 
7 en 11, lid 1, onder c), van deze richtlijn 
en alle andere regels die een efficiënt 
gebruik van deze middelen moeten 
waarborgen overeenkomstig artikel 9, lid 
4, alinea 2, van Richtlijn 2002/21/EG 
(Kaderrichtlijn).

Or. es
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Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 5 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de door de lidstaten vooraf 
aangenomen specifieke criteria voor het 
verlenen van gebruiksrechten voor 
radiofrequenties aan aanbieders van inhoud 
voor radio- en televisieomroepen welke 
noodzakelijk zijn om de doelstellingen van 
algemeen belang overeenkomstig het 
Gemeenschapsrecht na te streven worden 
dergelijke rechten verleend door middel 
van procedures die objectief, transparant, 
niet-discriminerend en evenredig zijn, en in 
het geval van frequenties, in 
overeenstemming met de bepalingen van 
artikel 9 van Richtlijn 2002/21/EG 
(Kaderrichtlijn). De procedures moeten 
open zijn behalve in gevallen waarin kan 
worden aangetoond dat het verlenen van 
individuele gebruiksrechten voor gebruik 
van radiofrequenties voor aanbieders van 
diensten inzake inhoud voor radio- en 
televisiediensten van fundamenteel belang 
is om te kunnen voldoen aan een specifieke 
verplichting die door de lidstaten van te 
voren is gedefinieerd als noodzakelijk met 
het oog op het algemeen belang 
overeenkomstig de communautaire 
wetgeving.

Onverminderd de door de lidstaten vooraf 
aangenomen specifieke criteria voor het 
verlenen van gebruiksrechten voor 
radiofrequenties aan aanbieders van inhoud 
voor radio- en televisieomroepen welke 
noodzakelijk zijn om de doelstellingen van 
algemeen belang overeenkomstig het 
Gemeenschapsrecht na te streven worden 
dergelijke rechten verleend door middel 
van procedures die objectief, transparant, 
niet-discriminerend en evenredig zijn, en in 
het geval van frequenties, in 
overeenstemming met de bepalingen van 
artikel 9 van Richtlijn 2002/21/EG 
(Kaderrichtlijn). De procedures moeten 
open zijn behalve in gevallen waarin kan 
worden aangetoond dat het verlenen van 
individuele gebruiksrechten voor gebruik 
van radiofrequenties voor aanbieders van 
diensten inzake inhoud voor radio- en 
televisiediensten van fundamenteel belang 
is om te kunnen voldoen aan een specifieke 
verplichting die door de lidstaten van te 
voren is gedefinieerd als noodzakelijk met 
het oog op het algemeen belang en in elk 
geval overeenkomstig de communautaire 
wetgeving.

Or. es

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 8 – letter (d bis) (nieuw)
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 10 – lid 6 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) Het volgende lid wordt toegevoegd:
"6 bis. De lidstaten dienen 
overeenkomstig de nationale wetgeving te 
garanderen dat de in de leden 5 en 6 
genoemde sancties aan gerechtelijke 
controle worden onderworpen."  

Or. es
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