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BEKNOPTE MOTIVERING

Dit voorstel strekt tot herziening van de Kaderrichtlijn inzake regelgeving (1) , de 
Machtigingsrichtlijn (2)  en de Toegangsrichtlijn (3), waarvoor de Commissie in november 
2007 voorstellen had ingediend. Uw rapporteur verwelkomt de voorstellen van het pakket 
"Betere regelgeving", dat hij ten volle steunt, omdat het van groot belang is voor de 
verbetering van een werkelijke Europese interne markt op het gebied van de 
telecommunicatie.  Het doel van het pakket is om investeringen, innovatie en voordelen voor 
de consument in de elektronische communicatie te bevorderen en steun te verlenen aan de 
verdere ontwikkeling van een  regelgevingskader voor de  digitale economie, dat  
toekomstbestendig en  marktgericht is en waarbij de voordelen van de - door uw rapporteur 
voor advies eveneens ondersteunde - voltooiing van de interne markt worden benut.

Uw rapporteur voor advies is het dus in grote lijnen  eens met het gemeenschappelijke 
regelgevingskader voor netwerken en diensten, interconnectie en machtiging van 
elektronische communicaties, maar is wel van mening dat er ruimte voor enige verbetering 
bestaat.

Spectrumbeheer
De EU moet snel overstappen op betere vormen van spectrumbeheer, waarbij openheid, 
flexibiliteit en harmonisering met elkaar gecombineerd worden. Er bestaat een duidelijke 
behoefte aan flexibiliteit in het spectrumgebruik en een grotere efficiëntie. 

Een "geharmoniseerde" visie op het spectrumbeheer, in het kader waarvan de 27 
verschillende stelsels van spectrumbeheer op elkaar zouden worden afgestemd, zou van nut 
zijn bij de verbetering van Pan-Europese en grensoverschrijdende diensten. Een enkele 
regeling met betrekking tot het spectrum, geeft de op het gebied van technologie en diensten 
bestaande voordelen terug aan de gebruikers en heeft dus economische en sociale voordelen 
(b.v. grootschalige productie van standaardapparatuur, lagere prijzen en een lagere drempel 
voor de intrede van nieuwe gebruikers).

In dit verband moet aandacht worden geschonken aan het frequentiebeheer en de 
netwerkplanning, om interferentieproblemen zoveel mogelijk te voorkomen, aangezien een 
technologisch neutrale harmonisatie geen oplossing kan bieden voor laatstgenoemde 
problemen.

De invoering door de Commissie van flexibiliteit bij de toewijzing van delen van het 
spectrum aan specifieke technologieën en diensten wordt door uw rapporteur voor advies 
positief beoordeeld. xHowever, some bands may need to be reserved for one application 
across the EU (emergency services, for example) so caution with technical and service 
neutrality may be necessary.
Daarom moet aan een geleidelijke benadering de voorkeur worden gegeven boven een 
revolutionaire. Neutraliteit ten aanzien van de technologie zal een prikkel geven tot 
innoverende en technologische ontwikkelingen, maar dit moet worden aangevuld met 
verhandelbaarheid, om te verzekeren dat er sprake zal zijn van concurrentie. 

De Commissie streeft ernaar om een marktgerichte verhandelbaarheid van delen van het 
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spectrum, met secundaire handel en veilingen, te combineren met de "traditionele methode". 
Handel in segmenten van het spectrum leidt niet noodzakelijkerwijze tot meer flexibiliteit bij 
het gebruik van het spectrum. Deze handel moet echter de toegang tot het spectrum 
vergemakkelijken en leiden tot een intensiever (en dus waardevoller) gebruik ervan. Uw 
rapporteur voor advies stemt daarom in met de invoering van verhandelbaarheid van 
gebruiksrechten binnen de gehele EU voor geselecteerde bandbreedten, wanneer toestemming 
wordt verleend tot individuele gebruiksrechten.

Nieuwe bevoegdheden op het gebied van coördinatie en regelgeving
De Commissie stelt voor om de Nationale Regelgevende Instanties de bevoegdheid te 
verlenen om aan exploitanten met een dominerende positie opdracht te geven tot een 
functionele scheiding wanneer dit zou bijdragen tot meer concurrentie in het belang van de 
gebruikers en wanneer hierdoor gelijkere voorwaarden zouden worden  gecreëerd voor de 
exploitanten. Uw rapporteur voor advies ondersteunt dit voorstel van de Commissie ten volle. 
Hij erkent dat deze oplossing niet in elke lidstaat mogelijk is, maar dat de NRI's in elk geval 
over deze mogelijkheid moeten kunnen beschikken.

Op grond van het onderhavige voorstel worden de bevoegdheden van de Commissie 
uitgebreid. De Commissie heeft de bevoegdheid een veto uit te spreken  over door de NRI's 
verrichte aanwijzingen en om aanbevelingen te doen over alle kwesties en besluiten te nemen 
over nummers. Uw rapporteur voor advies is gekant tegen de onderhavige voorstellen die aan 
de Commissie dergelijke vetobevoegdheden  verlenen.

Vereenvoudiging van de toegang
Het huidige regelgevingskader voorziet reeds in de oplegging van  een machtigingsstelsel dat 
minimale lasten met zich meebrengt, d.w.z. algemene machtigingen als de bij voorkeur 
gebruikte aanpak. In de praktijk worden rechten tot het gebruik van segmenten van het 
spectrum het vaakst toegekend langs de weg van individuele gebruiksrechten. De onderhavige 
voorstellen bevestigen de benadering van algemene machtigingen en stellen vast dat dit de 
toepasselijke methode is, tenzij expliciet anders wordt besloten. Hierdoor wordt bij gevolg 
een verplichting ingevoerd om gevallen te rechtvaardigen waarin gebruik moet worden 
gemaakt van individuele gebruiksrechten. Een dergelijke rechtvaardiging kan worden 
gevormd door de noodzaak om interferentie te voorkomen of doelstellingen van algemeen 
belang te verwezenlijken. De aan dit voorstel ten grondslag liggende gedachte heeft twee 
aspecten: (i) te voorkomen dat individuele vergunningen gebruikt worden als 
toewijzingsprocedure, ook in gevallen waarin dit niet noodzakelijk is, en daardoor de 
drempels bij toegang tot het spectrum te verminderen; (ii) het feit dat de technologische 
vooruitgang in toenemende mate een collectief gebruik van het spectrum mogelijk maakt. 

Uw rapporteur is ervan overtuigd dat de bescherming van de consument versterkte 
maatregelen vergt en stelt dan ook amendementen voor die verbeteringen inhouden wat 
bepaalde aspecten van deze bescherming voor wat de consument betreft. Wat de plichten en 
bevoegdheden van de nationale regelgevende instanties betreft, voorziet het voorstel in nog 
andere op de bescherming van de consument gerichte maatregelen. Uw rapporteur wenst de 
rol van de autoriteiten nog te versterken en te verduidelijken, teneinde de consument nog beter 
te beschermen.
De Commissie geeft voorts zelf toe dat nog niet kan worden gesproken van een volledig 
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functionerende Europese kleinhandelsmarkt. Er dienen dan ook nog verdere concrete 
voorstellen te worden gedaan om te komen tot een ware interne markt.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming 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
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 3 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale 
regelgevende instanties hun bevoegdheden 
op onafhankelijke, onpartijdige en 
transparante wijze uitoefenen. Nationale 
regelgevende instantie vragen of 
aanvaarden geen instructies van andere 
instanties in verband met de dagelijkse 
uitvoering van de taken die hen op grond 
van de nationale wetgeving tot omzetting 
van het Gemeenschapsrecht zijn 
toegewezen. Alleen beroepsinstanties die 
zijn opgezet in overeenstemming met 
artikel 4 of de nationale gerechtshoven zijn 
bevoegd besluiten van de nationale 
regelgevende instanties te schorsen of 
ongedaan te maken. 

De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale 
regelgevende instanties hun bevoegdheden 
op onafhankelijke, onpartijdige en 
transparante wijze en tijdig uitoefenen. 
Nationale regelgevende instantie vragen of 
aanvaarden geen instructies van andere 
instanties in verband met de dagelijkse 
uitvoering van de taken die hen op grond 
van de nationale wetgeving tot omzetting 
van het Gemeenschapsrecht zijn 
toegewezen. Alleen beroepsinstanties die 
zijn opgezet in overeenstemming met 
artikel 4 of de nationale gerechtshoven zijn 
bevoegd besluiten van de nationale 
regelgevende instanties te schorsen of 
ongedaan te maken. 

Or. en

Motivering

Om concurrentie en innovatie op de markt te verzekeren. Nationale regelgevende instanties 
moeten ook tijdig optreden, bij voorbeeld in verband met marktreviews.
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Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen maximumtermijnen 
vast voor de behandeling van dergelijke 
verzoeken.

Or. en

Motivering

Thans is het zo dat beroepprocedures soms gedurende diverse jaren kunnen voortslepen, 
waarna het te laat is om het oorspronkelijke probleem op te lossen. Daarom moet er een 
maximumtermijn worden vastgesteld.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die elektronische-
communicatienetwerken en -diensten 
aanbieden, alle, ook financiële, informatie 
verstrekken die de nationale regelgevende 
instanties nodig hebben om de naleving te 
waarborgen van deze richtlijn, van de 
besluiten die zijn genomen in 
overeenstemming ermee en van de 
specifieke richtlijnen. Deze ondernemingen 
moeten ook informatie indienen met
betrekking tot toekomstige ontwikkelingen 
van hun netwerk of diensten die een impact 
zouden kunnen hebben op de 
groothandelsdiensten die beschikbaar zijn 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die elektronische-
communicatienetwerken en -diensten 
aanbieden, alle, ook financiële, informatie 
verstrekken die de nationale regelgevende 
instanties nodig hebben om de naleving te 
waarborgen van deze richtlijn, van de 
besluiten die zijn genomen in 
overeenstemming ermee en van de 
specifieke richtlijnen. Deze ondernemingen 
moeten ook informatie indienen met 
betrekking tot toekomstige ontwikkelingen 
van hun netwerk of diensten die een impact 
zouden kunnen hebben op de 
groothandelsdiensten die beschikbaar zijn 
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gesteld voor concurrenten. Zij dienen 
dergelijke informatie op verzoek 
onverwijld en volgens de door de nationale 
regelgevende instantie vastgestelde 
termijnen en mate van detail te 
verstrekken. De door de nationale 
regelgevende instantie gevraagde 
informatie dient in evenredigheid te zijn 
met de uitvoering van die taak. De 
nationale regelgevende instantie geeft de 
redenen voor haar verzoek om informatie.

gesteld voor concurrenten. Zij dienen 
dergelijke informatie op verzoek 
onverwijld en volgens de door de nationale 
regelgevende instantie vastgestelde 
termijnen en mate van detail te 
verstrekken. De door de nationale 
regelgevende instantie gevraagde 
informatie dient in evenredigheid te zijn 
met de uitvoering van die taak.  De 
nationale regelgevende instantie geeft de 
redenen voor haar verzoek om informatie, 
daarbij zorg dragend voor de 
vertrouwelijkheid van bedrijfsgegevens, 
overeenkomstig de communautaire en 
nationale wetgeving.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Nationale regelgevende instanties 
werken op transparante wijze met elkaar en 
met de Commissie en de Autoriteit samen 
om te zorgen voor de consistente 
toepassing in alle lidstaten van deze 
richtlijn en van de bijzondere richtlijnen. 
Hiertoe moeten zij met name samenwerken 
met de Commissie en de Autoriteit om na 
te gaan welke soorten instrumenten en 
oplossingen het meest geschikt zijn om 
bepaalde soorten situaties op de 
arbeidsmarkt aan te pakken.

2. Nationale regelgevende instanties 
werken op transparante wijze met elkaar 
en met de Commissie en de Autoriteit 
samen om te zorgen voor de consistente 
toepassing in alle lidstaten van deze 
richtlijn en van de bijzondere richtlijnen. 
Hiertoe moeten zij met name samenwerken 
met de Commissie en de Autoriteit om na 
te gaan welke soorten instrumenten en 
oplossingen het meest geschikt zijn om 
bepaalde soorten situaties op de 
arbeidsmarkt aan te pakken.

Or. en
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Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 7 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Wanneer een ontwerpmaatregel in 
overeenstemming met lid 6 is gewijzigd, 
kan de Commissie een besluit nemen, 
waarin de nationale regelgevende 
instantie wordt verzocht een specifieke 
verplichting op te leggen overeenkomstig 
de artikelen 9 tot en met 13 bis van 
Richtlijn 2002/19/EG (Toegangsrichtlijn), 
en artikel 17 van Richtlijn 2002/22/EG 
(Universeledienstenrichtlijn) binnen een 
vastgestelde termijn. 

Schrappen.

Op deze manier streeft de Commissie 
dezelfde beleidsdoelstellingen na als die 
welke voor nationake regelgevende 
instanties uiteengezet zijn in artikel 8. De 
Commissie houdt zoveel mogelijk 
rekening met het advies van de Autoriteit 
dat deze heeft gegeven in 
overeenstemming met artikel 6 van 
Verordening […./EG], met name bij het 
uitwerken van de details van de 
verplichting(en) die moet(en) worden 
opgelegd.

Or. en

Motivering

Om een betere consistentie te bereiken, zonder het delicate evenwicht tussen de bevoegdheden 
te verstoren of afbreuk te doen aan de subsidariteitselementen in de verordening, dient de 
Commissie eerder de rol van een scheidsrechter te spelen dan die van een rechter.
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Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 – letter b bis) (nieuw)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 8 – lid 2 – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) in lid 2 wordt letter c) vervangen 
door:
"(c) het bevorderen en vergemakkelijken 
van een efficiënte marktgerichte 
infratsructuur voor investeringen en de 
bevordering van innovatie; en tevens

Or. en

Motivering

Amendement 7

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 

Beperkingen die ertoe strekken dat een 
dienst in een specifieke band moet worden 
aangeboden zijn alleen gerechtvaardigd 
om te zorgen voor: 
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communautaire wetgeving. 
(a) 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;
(b) , het vermijden van een ondoelmatig 
gebruik van radiofrequenties; of
(c)  de culturele en taalkundige diversiteit 
en pluralisme van de media te bevorderen 
zoals gedefinieerd in de nationale 
wetgeving;

Or. en

Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Maatregelen die door een regelgevende 
instantie zijn genomen in overeenstemming 
met lid 1 moeten objectief, transparant en
evenredig zijn en gebaseerd zijn op niet-
discriminatoire criteria.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 16 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Om een betere consistentie te bereiken, zonder het delicate evenwicht tussen de bevoegdheden 
te verstoren of afbreuk te doen aan de subsidariteitselementen in de verordening, dient de 
Commissie eerder de rol van een scheidsrechter te spelen dan die van een rechter.
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